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Mater et Magistra
ELDEN is een pauselijk document met zoveel enthousiasme ontvangen als de encycliek Mater et Magistra, zelden ook heeft een
encycliek zoveel publiciteit gekregen in de niet-katholieke wereld als
dit rondschrifven van Paus Joannes. De wereldpers heeft de inhoud
van de encycliek uitvoerig en, dank zij de gel ijktijdig verschenen officiêle vertalingen, getrouw weergegeven. Deze grote belangstelling is
een verheugend teken van het prestige dat vooral Rerum Novarum en
Quadragesimo Anno aan de sociale lering der pausen verleend hebben.
Of Mater et Magistra een even diepgaande invloed op het sociale
denken zal hebben als de voorafgaande grote encyclieken zal de tijd
moeten uitmaken: zeker is dat dit document voldoende stof biedt om
een bibliotheek aan commentaren op te roepen. Niet dat er zoveel theorie gegeven wordt, integendeel het is alsof de Paus zich zorgvuldig
van iedere theoretische beschouwing onthouden heeft. Het woord sociale rechtvaardigheid wordt niet genoemd, terwijl de voortdurend terugkerende uitdrukking „rechtvaardigheid en billijkheid - zeker nog veel
inkt zal doen stromen om deze begrippen te verhelderen.
Men heeft van de encycliek gezegd, dat ze meer pastoraal dan doctrinair bedoeld is. Toch zal men zich op de encycliek beroepen om bepaalde doctrinaire stellingen te bewijzen of te bevestigen. Ten onrechte.
Evenmin als men de Bijbel moet gebruiken als vindplaats voor een
kosmogonische theorie, kan men zich op pauselijke encyclieken beroepen om bepaalde economische of sociologische theorieen te bewijzen.
Dit wil niet zeggen, dat er aan de pauselijke visie niet bepaalde theorieen
ten grondslag liggen, maar alleen dat deze theorieen aan de encycliek
Been grotere graad van zekerheid kunnen ontlenen. Om een voorbeeld
te noemen: het zou onjuist zijn als in de strijd op economisch-wetenschappelijk vlak tussen Keynesianen en Neo-klassieken de eersten zich
op het grotere interventionisme van de encycliek zouden beroepen. Afgezien van het feit dat ook de neo-classicus in de encycliek wel zijn
letter vindt (pauselijke en bisschoppelijke documenten hebben soms iets
van de springprocessie van Echternach), is het onjuist om het pastorale
gezag van de Paus als een wetenschappelijk argument te gebruiken.
Het ontbreken van theoretische fundering, vooral pijnlijk gevoeld
met betrekking tot de plichten tegenover de arme landen, staat echter
een eigen visie niet in de weg. Er worden nieuwe perspectieven
geopend voor het katholieke sociale denken. Nieuw ten opzichte van
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de vroegere encyclieken is vooral de positieve tvaardering van het verschijnsel der socialisering, de nadruk op het landboutvvraagstuk en het
openen van het uitzicht op de internationale sociale kwestie. Het begrip
socialisering is nieuw in het vocabulaire van de encyclieken. De Latynse
uitdrukking ervan: socialium rerum incrementum pleit meer voor de bektvaamheid van de Latijnse vertalers dan voor de geschiktheid van het
Latyn om drager te zijn van moderne begrippen. Socialisering heeft
niets te maken met het belaste woord socialisatie, de overdracht aan de
staat van private produktiemiddelen. Het doelt op het verschijnsel dat
het menselijk handelen steeds meer in gemeenschap geschiedt en tvel in
georganiseerde en geinstitutionaliseerde vorm. 1/456r en tegen tvordt
zorgvuldig afgetvogen en vooral de schaduwzijden zijn in het verleden
door katholieke schrijvers met hun hoge opvatting van de individuele
persoonlijkheid van de mens dikwijls naar voren gebracht (62) 1).
Het is een nieuw geluid als dan na de opsomming der beztvaren
toch een zeer positief oordeel over de socialisering gegeven tvordt.
Socialisering is een schepping van de vrije mens zelf in de menselijke
vooruitgang en de economische onttvikkeling. Over de sociologische en
sociaal-filosofische fundering van dit verschijnsel wordt niet gesproken,
maar wel worden overeenkomstig het pastorale karakter van de encycliek, de voortvaarden aangegeven, tvaaronder de socialisering zal bijdragen zotvel tot de ontplooiing en vervolmaking van ieders persoonlijke gaven als tot een goed geordende samenleving. (67).
Nieuw in de encycliek is ook de nadruk die gelegd tvordt op de
sociale en economische problematiek van de tverkers in de landbouw.
De Franse revolutie en de negentiende eeutv brachten vrijheid en gelijkheid voor de derde stand, die in feite slechts de bourgeoisie omvatte.
De halve eeutv na Rerum Novarum bracht de emancipatie van de
industriele arbeiders. Maar het is eerst sinds de laatste oorlog, dat de
aandacht ook gericht wordt op de emancipatie en gelijkstelling van de
landboutvende bevolking. De encycliek van Leo XIII zette niet de
emancipatie van de arbeiders in, maar had de grote verdienste dat zij
de ogen opende van talloze katholieken, die tot dan toe het bestaan
van het sociaal probleem en hun eigen betrokkenheid daarbij niet vermoedden. In onze dagen zijn tvij wel sociaal bewust geworden, maar
tvij dreigen het sociaal probleem te vereenzelvigen met de problematiek
van de industrie-arbeiders. Paus Johannes verwijdt nu ons bewustzijn
door heel sterk de aandacht te vestigen op de sociale en economische
problemen van de landboutvers.
1 ) De nummers verwijzen naar de paragrafen van de encycliek. De Nederlandse
tekst is ontleend aan de Ecclesia Docens-vertaling.
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Vele van de suggesties van de Paus zijn in onze landen al in hoge
mate gerealiseerd: aanleg van tvegen, scholen en gezondheidsdiensten
op het platteland, bevordering van produktiviteit, kredietfaciliteiten,
coOperaties, prijsbescherming. Ook is al heel veel gedaan om het inkomen van de landboutvers en de landarbeiders op gelijk niveau te brengen met de andere inkomens. Over de landarbeiders spreekt de Paus
niet uitdrukkelijk, waarschijnlijk omdat hij voornamelijk het kleine
gezinsbedrijf op het oog heeft. Dit alles west erop dat de Encycliek
vooral doelt op de landboutv in de onderontwikkelde gebieden, waar
ongeveer de helft van de mensheid op zeer primitief niveau moet leven.
Daarom valt het des te meer op dat er van het probleem van de reforma
agraria, de herverdeling van het land, met geen woord gerept wordt.
In de onderontwikkelde landen, met name in die van Zuid-Amerika, zal
dit als een groot Bemis gevoeld worden.
De voornaamste nieuwe bijdrage van de encycliek in vergelijking met
Rerum Novarum en Quadragesimo Anno is echter de vertvijding van
de sociale kwestie tot haar internationale aimetingen. ,,Maar het grootste probleem van onze tijd is misschien dat van de betrekkingen tussen
de economisch ontwikkelde landen en de landen die economisch nog in
ontwikkeling zijn. De eerst genoemden genieten grote tvelvaart, de
laatstgenoemde lijden nijpend gebrek". (157 ). Om deze tegenstelling
te overbruggen wordt een beroep gedaan op de menselijke solidariteit,
terwij1 er tevens op getvezen wordt dat er geen duurzame vrede mogelijk is, als er tussen beide groepen te scherpe economische en sociale
tegenstellingen blifven bestaan (ibid.).
Dan volgt de solemnele uitspraak: „In het betvustzijn, dat tvij de
gemeenschappelijke vader zijn van alle mensen, achten ivy het onze
plicht bier opnieuw plechtig te verklaren: „Wij zijn alien gezamenlijk
verantwoordelijk voor de onderkomen volkeren. Daarom moet bij alien,
maar vooral bij de welgestelden, het besef van deze verantwoordelijkheid worden gewekt". (158).
De Paus wijst er dan op, dat het verlenen van hulp om de eerste nood
te lenigen weliswaar zeer prifzenstvaard maar tang niet voldoende is.
Een programma op lange termijn is nodig om de oorzaken van de
stagnatie weg te nemen: vooreerst vorming van mensen zowel technisch
alsook „voor het vervullen van hun andere plichten" (163). En vervolgens het verschaffen van kapitaal voor de onttvikkeling van hun
economic. Ook op de plichten van de mensen in de onttvikkelingslanden
zelf wordt getvezen: zij moeten streven naar verbetering van de produktiviteit, zij moeten streven naar een rechtvaardige inkomensverdeling en zorgen dat sociale en economische onttvikkeling hand aan hand
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gaan. De helpende landen moeten eerbied hebben voor het eigen karakter van de arme landen, zij molten niet proberen om door hun hulp
hun eigen levenspatroon aan deze landen op te leggen. (170). Hun
hulp moet belangeloos zijn en het streven om uit de hulp aan onderontwikkelde landen politieke munt te slaan wordt bestempeld als een
nieuwe vorm van kolonialisme, een uitspraak die nog vaak gebruikt en
eventueel misbruikt zal worden. De Herder loannes wijst tenslotte op
de hierarchie der waarden: economische vooruitgang is geen doel maar
slechts middel tot de hoogste waarden. (175). Het materialisme van de
rijke volken is een gevaar en het aantasten van het gag zedelijk besef
van de arme volken is immoreel. (177 ). De Kerk gee ft de mens een
positieve instelling tegenover de aardse levenswaarden en maakt de
mens werkelijk vrij. Zij heeft dan ook zeer veel bijgedragen tot de
vooruitgang van de volken. (181 - 184).
Aangaande het bevolkingsvraagstuk wordt er op gewezen dat men
voor het wereldbevolkingsvraagstuk nogal eens tot conclusies komt die
bij de twijfelachtige gegevens wel wat voorbarig zijn. (188). Liever dan
zijn toevlucht te nemen tot ongeoorloofde praktijken van geboortebeperking moet men trachten de bijna onuitputtelijke hulpbronnen te exploiteren, waarbij wordt opgemerkt, dat de tot nu toe bereikte vooruitgang van wetenschap en techniek een bijna onbeperkt vertrouwen voor
de toekomst rechtvaardigt. (189). Over het bevolkingsvraagstuk op
nationaal niveau wordt gezegd, „dat er dikwijls ook moeilijkheden ontstaan uit een verkeerde economisch-sociale politiek, die tot gevolg heeft,
dat de jaarlijks toenemende bevolking in het eigen land geen voldoende
levens- en bestaansmiddelen vindt; en verder uit gebrek aan de nodige
solidariteit onder de volkeren". (190). De oplossing moet gezocht worden op basis van internationale samenwerking en van een vruchtbare
uitwisseling van gegevens, kapitaal en mensen. (192). Verder moeten
de mensen ook opgevoed worden „tot een sterk verantwoordelijkheidsbesef bij al hun Baden, en dus ook bij het stichten van een gezin en bij
het voortbrengen en opvoeden van kinderen". (195).
Tenslotte legs de Paus nogmaals de nadruk op de groeiende ondertinge verbondenheid van de volkeren en hij betreurt het bestaande
onderlinge wantrouwen, dat hij toeschrijit aan het ontkennen van God
en van een op God gefundeerde zedelijke orde.
Behalve de drie hier uitgewerkte thema's zijn er nog andere interessante passages in de encycliek, waarbij de accenten ietwat anders
gelegd worden dan in Quadragesimo Anno. De publiekrechtelijke bedriffsorganisatie wordt nauwelijks genoemd, daarentegen worden de
organisaties van arbeiders en boeren uitdrukkelijk geprezen en gesti-
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muleerd. Zij worden zelfs aangespoord om hun stem te doen horen op
het politieke vlak. (99 en 146). De paus breekt verder een tans voor de
medezeggenschap van de arbeiders ook in de onderneming (91 en 92)
(al wordt het woord medezeggenschap niet gebruikt), voor winstdeling (75) en het verkrijgen van een aandeel in de eigendom van hun
onderneming (77) vooral in verband met het verschijnsel van de zelffinanciering van de ondernemingen. Wat men in Nederland „geestelijk
gedraineerde arbeid" is gaan noemen wordt als in strijd met de rechtvaardigheid verworpen. (83). Hoewel het subsidiariteitsbeginsel opnieuw benadrukt wordt, wordt toch de taak van de staat veel ruimer
omschreven dan in de voorafgaande encyclieken, met name worden
genoemd de con juncturen en werkgelegenheidspolitiek en de bemoeienis met het opheffen van de inkomensongelijkheid tussen de verschillende sectoren van eenzelfde land. (54). In dit verband valt het ook
op dat een bespreking van het moderne gematigde socialisme, anders
dan in Quadragesimo Anno, is achterwege gelaten.
In het laatste deel komt het pastorale karakter van de encycliek volledig tot uitdrukking. Wij worden aangespoord om onze „krachten niet
te verspillen aan eindeloze discussies en onder voorwendsel het hoogste
te zoeken niet te verzuimen wat feitelijk gedaan kan worden en dus
gedaan moet worden". (238). Er wordt op gewezen „dat de zin van
het leven volgens christelijke wijsheid noodzakelijk de geest van soberheid en van offervaardigheid ter liefde Gods insluir . (234) . Wij moeten
de sociale leer van de Kerk, die altijd actueel zal blijven, zoals met
nadruk wordt vastgesteld, (218) kennen en daarom moet zij onderwezen worden op alle instellingen van katholiek onderwijs. Maar
vooral: deze leer moet in praktijk gebracht worden, in welk verband
gewezen wordt op de methode van Cardijn: zien, oordelen, handelen.
(236). De heiliging van de zondag moet in ere gehouden worden. In
nucleo wordt er een theologie van de arbeid gegeven: „de mens vervolmaakt en veredelt zichzelf door middel van zijn dagelijkse arbeid, die
bijna voor iedereen bestaat in een werken voor de behoef ten van het
aardse leven". (250). Dit werk moet men zo verrichten dat men het
doet als een dienst aan anderen.
Tenslotte wordt heel de sociale activiteit gesteld in het perspectief
van de leer over het mystieke Lichaam van Christus. Van de grote
sociale problemen van onze tijd worden er slechts twee niet behandeld,
het reeds genoemde probleem van de ref orma agraria en het rassenvraagstuk. Maar juist het reit dat het ontbreken hiervan als een pijnlijk
Bemis wordt gevoeld, laat zien hoe zeer de leiding van de Paus op
prijs gesteld wordt.

De Westerse mens en
Volheid van Leven

D AT

DR. W. PETERS S.J.

de Westerse mens zich in een sterk veranderende wereld
bevindt mogen we een gemeenplaats noemen. Dagelijkse lezing
en mogelijk dagelijkse ervaring bevestigen de overtuiging dat er op
politiek, economisch, sociaal, cultureel en ook godsdienstig terrein zeer
veel aan het verschuiven is. Dit kweekt een sfeer van onrust en verwarring. De denkende mens vraagt zich hierbij of of dit alles eenvoudig
over ons heenkomt, als een soort onontkoombare evolutiefactor, waarbij
wij de onplezierige nasleep van onzekerheid en onvastheid te accepteren hebben; of wordt dit alles bewust door de mens gewild en veroorzaakt om eigen bestwil? Zijn wij m.a.w. voornamelijk voorwerp en
slachtoffer van deze veranderingen, of hebben we deze in de hand,
hanteren wij ze als middelen voor een betere toekomst?
Beluisteren wij spontane reacties, dan lijkt ons het antwoord duidelijk. Geconfronteerd met concrete problemen als de besteding van de
vrije tijd, televisie, bejaardenzorg, moeilijkheden in het huwelijk en bij
de opvoeding van kinderen, enz., reageren velen van ons met een:
waar moet dit naar toe? Wanneer we denken aan hongersnood elders
en het doordraaien hier, aan hogere levensstandaard en toenemende
zelfmoord, aan moderne jeugdzorg en groeiende jeugdcriminaliteit en
soortgelijke tegenstellingen, dan is de reactie veelal: hoe kan dit eigenlijk, hoe zit dat? Het is inderdaad vreemd dat de mens technisch de
wereld aan zich heeft onderworpen en medisch op ongedroomde wijze
voortgang heeft gemaakt, maar dat de angst voor het leven is toegenomen. Het is vreemd dat de mens een ontstellende macht heeft gekregen over de natuur, maar tegelijkertijd vrij machteloos is geworden,
niet omdat hij nu een nummer is op de fabriek of een naam in het
register van belasting-betalenden, maar omdat hij de toekomst niet
meer in de hand heeft. Het is vreemd dat hij eenzaam is geworden in
een tijd die geen afstanden meer kent en die de achterbuurten heeft
vervangen door frisse tuin-dorpen. In een wereld die vol is van contrasten horen we steeds meer van crisis, anarchie, collaps der beschaving, angst en wanhoop: de voor de hand liggende conclusie schijnt
te zijn dat de mens inderdaad voornamelijk slachtoffer is van een
gistende wereld.
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We zijn het er allen over eens dat de mens niet bepaald als een
reus in de zich veranderende wereld staat. Deze is zo gecompliceerd
geworden dat het leven op allerlei niveau — nog eens: politiek, economisch, cultureel, godsdienstig, sociaal — bijna onhanteerbare en zelfs
onoverzichtelijke proporties heeft aangenomen. Of zouden we misschien moeten zeggen dat de wereld in wezen precies dezelfde is
gebleven, maar dat de mens zelf erg klein is geworden, ineengeschrompeld is, zodat hij de wereld nu onmogelijk nog aan kan. Wij geloven
dat dit inderdaad het geval is, en willen in dit essay de aandacht richten
op deze vernauwing van ons mens-zijn.
We beginnen wederom met een gemeenplaats. De Westeuropese
mens is in hope mate gevormd door de Renaissance. Het mensentype
dat de Renaiscanse heeft voortgebracht wordt gekenmerkt door wat we
gemakshalve een heersersgeest zullen noemen. Geldings- en veroveringsdrang, zelfbewustzijn, zelfstandigheid in denken en optreden zijn
andere termen die spontaan in de geest opkomen. De nieuwe mens
poneert zich in de wereld, is actief en creatief, verovert de natuur en
maakt haar krachten aan zich dienstbaar: we bebouwen dorre grond,
bevaren alle zeeen, vliegen door de lucht, enz. Nu impliceert een
dergelijke technische verovering van de natuur dat het menselijk verstand haar eerst doorvorst heeft: zij is kenbaar geworden van het
elektron tot de sterrennevel toe. Zo betekent de Renaissance de triomf
van menselijk kennen en van menselijk kunnen, en we weten hoe in
het vrij recente verleden velen overtuigd waren dat een paradijselijke
toekomst voor de gehele mensengemeenschap, dank zij een onstuitbare vooruitgang, in het verschiet lag.
De successen en weldaden van de Renaissance zal niemand willen
ontkennen; we moeten echter niet blind zijn voor ernstige schaduwzijden. Op de eerste plaats toch is daar de zeer eenzijdige beklemtoning
van de ratio, van het analyserend, redenerend verstand. Wanneer de
Renaissance wat ouder begint to worden, gaat de ratio als godin aanbeden worden, en men beseft niet dat haar functie zich geleidelijk aan
beperkt tot het zichtbare, het waarneembare, ja het controleerbare en
meetbare. De wrange vrucht hiervan tref fen we aan in de verwaarlozing van het filosofisch denken, dat steeds meer een luxe werd voor
de enkeling of de zonderling, en in de overschatting van de kennis
omtrent het meet- en telbare, die ons uiteindelijk de statistiek heeft
gegeven, het register, tabellen, de organisatie, bureaucratie, e.d,. Men
onderschatte deze invloed niet: hij is het denken van de moderne mens
gaan doortrekken, en komt bij alles tot uiting, zelfs in een op zich niet
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zo belangrijke zaak als het beoordelen van een vertaling en wel naar
het aantal gemaakte fouten. Veel serieuzer is echter dat de overwaardering van de ratio op den duur een identificatie van ratio en geest in
de hand werkte; knapheid van verstand was de gave bij uitstek; geen
wonder dat de intuitie, de scheppende fantasie, een doordringende visie
op verborgen symbolische waarden van hetgeen de mens omringt, verkommerden. De grote Renaissance-mens, de ontdekker, uitvinder, veroveraar, beheerser der natuur, de wetenschapper vooral op het terrein
der exacte vakken, doet al te vaak denken aan de beroepsvoetballer die
alle triomfen viert op het voetbalveld, maar wiens wereld vaak zich
ook niet ver buiten dit voetbalveld uitstrekt. Dat dit een vernauwing
van het mens-zijn betekent is duidelijk.
Op de tweede plaats brengt ook de nieuwe positie die de Renaissance-mens tegenover God gaat innemen een belangrijke verenging van
het menselijke mee. Doordat hij zich nu veel minder afhankelijk weet
van de natuur (epidemieen, hongersnood, storm en onweer e.d. is hij
de baas geworden), is er veel geringer behoefte om op God terug te
vallen. Het is een gevoel van weerloosheid dat de mens naar God toe
drijft: het is nood die bidden doet. Waar nu de nood verminderd of
zelfs verwonnen is, gaat de mens licht op zich zelf bouwen. De mens
die de natuur aan zich onderwerpt, plaatst zich, min of meer bewust,
naast God, en geleidelijk boven God. De Renaissance-mens kon op
den duur zichzelf nog nauwelijks als gevallen of geschonden beschouwen: zijn prestaties toch spraken een geheel andere taal. Hij preekt dan
de natuurlijke goedheid van de mens. Maar hiermede ontvalt hem
eigenlijk de dimensie van het goddelijke. Hij beseft immers niet dat hij
„weinig minder dan de engelen" gemaakt werd: hij laat alle ambitie
varen om dit te heroveren! Tegelijkertijd stoot hij de wereld van het
mysterie, van het wonder ook, buiten zijn gezichtseinder. Hij heeft dit
alles niet nodig. Hij beseft bij gevolg niet dat hij met al zijn prestaties
toch in een achterbuurt vertoeft.
De Westerse mens is ook in sterke mate door de Reformatie gevormd. Nu heeft het er op het eerste gezicht alle schijn van dat de
Reformatie de mens niet verengde, maar juist bevrijdde. Hoeveel
Middeleeuwse bekrompenheid, bijgeloof, ongegronde angst, domheid,
enz. werden niet radicaal opgeruimd in de zestiende eeuw! Bij nader
toezien blijkt echter al spoedig dat zulk een Reformatorische bevrijding
toch ook een zeer sterke beperkende invloed heeft uitgeoefend. Zoals
we zo juist bij de Renaisance-beschouwing deden, kunnen we slechts
op enkele aspecten wijzen en zijn we gedwongen om een en ander erg
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te simpliciferen. We denken nu vooral aan de beslissende invloed van
Calvijn, waardoor, tengevolge van de predestinatie-leer, het accent
duidelijk gelegd ging worden op het individu. Dit moest in de godsdienst-beleving noodzakelijk een ik-preoccupatie tot gevolg hebben.
Deze werd versterkt doordat het gezag grotendeels ter zijde werd geschoven, en het vrije onderzoek onderstreepte eigen zelfstandigheid
en onafhankelijkheid. Onvermijdelijk werd nu een uitgesproken zaligheidscomplex, hetgeen, gewild of niet gewild, bewust of onbewust, de
mens tot een bekrompen egoist maakte: de ruimte van het geluk zijner
broeders en zusters valt als dimensie weg, en zelfs is het moeilijk om
op den duur de ruimte van de verheerlijking Gods niet te laten verzwakken en vervagen. Dit brengt met zich mee dat de dimensie van de
toekomst buiten de horizon komt te liggen, omdat de drang naar de
laatste dag, als de dag van Gods verheerlijking, de mens niet meer aanspreekt, hij is al te zeer geconcentreerd op eigen ziel en zaligheid. Het
vrije onderzoek behelst echter ook dat de Reformatorische mens zich
feitelijk los maakt van de traditie: het is eigen verstand en inzicht,
voorgelicht door de Geest, die hem de weg wijst naar plicht en zalig
heid. Maar waar de traditie als kennisbron van een zich openbarende
God gaat verdwijnen, valt de dimensie van het verleden weg. Het vervallen van verleden en toekomst en het beklemtonen van eigen .activiteit en eigen voorbeschikt-zijn, gaat hand in hand met een verzwakking en geleidelijk verdwijnen van de dimensie van het goddelijke, van
het geheim, van het onbegrijpelijke, van het alle verstand te boven
gaande: de laatste ontwikkeling hiervan ontmoeten wij in het Deisme
van de achttiende eeuw, en de wrangste vrucht hiervan is wel geweest
de vermeende onverzoenbaarheid tussen geloof en wetenschap uit de
vorige eeuw.
We mogen niet uit het oog verliezen dat Renaissance en Reformatie
praktisch contemporaine verschijnselen waren en elkander wederzijds
beinvloedden, juist omdat zij verschillende raakvlakken vertoonden:
men denke aan het primeren van het verstand, aan de occupatie met
eigen zelfstandigheid, aan de afkeer van het onkenbare, van het geheim. We geloven dan ook te moeten opmerken dat de hoge vlucht
van het Protestantisme niet slechts een godsdienstige verklaring heeft,
maar ook cultuur-historisch uitgelegd moet worden. Doordat nu de
twee stromingen elkander gemakkelijk vonden en in 66n bedding geleid werden, heeft de wijde wereld van de mens zich geleidelijk aan
samengetrokken tot angstwekkend benauwende afmetingen. Het is een
erg natuurlijke wereld geworden, zelfs erg stoffelijk, en dus meetbaar,
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en dus diesseitig. Zij is keurig geanalyseerd en even keurig gesystematiseerd en keurig omschreven. Maar gehele gebieden zijn haar zo
goed als totaal ontvallen. De wereld van de scheppende verbeelding
heeft men verwezen naar dichters en andere fantasten; de wereld die
door de intuitie benaderd en gekend wordt, en die veel geestelijker is
dan die der ratio, wordt al te vaak genegeerd, zo niet ontkend. Bijgevolg wordt de wereld van het goede en het schone, en zelfs van het
ware, met uitzondering van het wetenschappelijk vastgesteld ware,
ter zijde geschoven. Dit heeft een jammerlijke verpaupering veroorzaakt zowel op moreel als cultureel gebied, die zich juist bij weinig
geletterden en de massa sterk doet gevoelen. Daarbij is de wereld van
het verleden met haar noodzakelijke verbondenheid met het heden op
de achtergrond geraakt, terwij1 het uitreiken naar de toekomst die over
het voorbijgaande heen ziet naar de Laatste Dag als de dag, ook
uiterst verzwakt is.
Alvorens we onze uiteenzetting voortzetten, willen wij een belangrijk felt onder de aandacht brengen. De mogelijkheid bestaat immers
dat het bovenstaande beperkt gaat worden tot de Westerse mens uit
het meer noordelijke deel van Europa; het zuiden onderging immers de
invloed van de Reformatie niet. Men zou hieruit misschien concluderen
dat de vernauwing waarover we spraken niet, of slechts in geringe
mate, plaats vond bij de katholiek uit meer zuidelijk gelegen Europese
landen. Een dergelijke conclusie lijkt ons onjuist. De vernauwing ten
gevolge van Renaissance en Reformatie kent geen restricties; de Westerse mens, katholiek of protestant, is slachtoffer. De reden hiervan
is dat iedere actie een reactie oproept; op het godsdienstig terrein betekende dit in feite de controverse. Maar waar de controverse ontstaat,
domineert de ratio! Reformatie en contra-reformatie tref fen elkaar dus
steeds op hetzelfde terrein. Maken we dit duidelijk door een enkel
eenvoudig voorbeeld. Waar het mysterie verdrongen gaat worden,
zal de tegenstelling, de controverse, zich concentreren op het al of niet
bestaan van zulk een mysterie: de inhoud en beleving van het mysterie
raakt bij beide strijdende partijen noodzakelijk in het gedrang. Waar
eigen gezag en vrijheid op de voorgrond geplaatst worden, moest de
reactie noodzakelijk zich richten op de gemeenschap en het gezag
binnen deze gemeenschap. Maar de aldus ontstane tegenstelling eenling-gemeenschap prescindeert geheel van de aard van de gemeenschap. Zelfs waar de contra-reformatorische Kerk zich occupeerde met
het bestaan van door Reformatie aangetaste dimensies te poneren, ontkwam zij er nauwelijks aan zó geoccupeerd te zijn met de bewijzen, dat
zij nauwelijks aandacht kon besteden aan de beleving van het bewezene.
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Hierdoor werd dus ook de Kerk een ernstige vernauwing opgedrongen:
het sterk institutionele karakter werd beklemtoond ten koste van het
charismatische, het gezagselement en daarmede de hierarchische structuur lieten niet voldoende leefruimte voor de organische gemeenschap
en de persoon, de Kerk werd te eenzijdig leidend en lerend, te weinig
stond zij dienend in deze wereld. Ook hier vinden we dus ineenschrompeling, en deze vertone zich dan al in een ander gewaad, in wezen is zij
niet verschillend van de vernauwing die de Renaissance- en Reformatiemens tout court aantastte.
We constateerden aan het begin dat veel onzekerheid, moedeloosheid en pessimisme zijn oorzaak vindt in het niet meer aan kunnen van
de wereld en het leven in deze wereld, en toonden aan dat op zijn beurt
dit niet-meer-aan-kunnen te wijten is niet aan het onhanteerbaar groot
worden van de wereld, maar aan de verschrompeling van het mens-zijn.
Maar ziet het er niet naar uit alsof we enkel aangetoond hebben dat de
wereld klein is geworden? Herhaaldelijk toch spraken we van het wegvallen van bepaalde dimensies. Welnu, wanneer een mens zich in een
cel opsluit, de hem omringende wereld dus wel erg vernauwt, brengt dit
niet noodzakelijk mee dat deze mens in zijn mens-zijn beperkter of kleiner words; zo behelst een ingekrompen wereld niet noodzakelijk dat de
mens verzwakt is. We geven op deze moeilijkheid een dubbel antwoord
en we vertrouwen dat het antwoord ons nog scherper inzicht geeft in de
situatie van de Westerse mens.
Inderdaad hebben we de wereld verkleind, doordat we hele dimensies
lieten wegvallen. Wanneer we ons nu in een donkere cel met opzet
insluiten, zal vroeg of laat ons gezichtsvermogen atrofieren; wanneer
we jaren lang geen voet verzetten, zal het lopen op den duur onmogelijk
worden. Welnu, in de ingekrompen wereld van Renaissance en Reformatie lieten we de ratio alle werk opknappen. Geen wonder dat het
speels bewegen van de geest atrofieerde: het hart, de inttatie, de fantasie, het denken in symbolen moesten wel verkommeren; we werden
doof voor de stem van het verleden en van de toekomst, van het ongrijpbaar-goddelijke en het echte geheim. Zo werden wij klein in een
kleine wereld.
Het tweede antwoord op de gestelde moeilijkheid doet ons eerst vragen naar de reden en het motief waarom de mens uiteindelijk hele dimensies uit zijn mensenbestaan liet wegvallen. We menen dat deze
gezocht moeten worden in zijn drang om min of meer aan God gelijk te
zijn: de oerbekoring dus van alle mens-zijn, zoals wij uit het verhaal van
de zondeval weten. Op zich is zulk een verlangen naar vergoddelijking
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niet verkeerd: we geloven dat dit de mens zelfs is ingeschapen. Maar
ieder zich geplaatst weten naast God zal steeds ervaren moeten worden
als een ontvangen, en nooit als een veroveren. Nu behoeft niet herhaald
te worden dat de Renaissance-mentaliteit de veroveringsidee, in welke
gedaante dan ook, sterk benadrukt. Dat echter ook de Reformatie het
ontvangen in feite onmogelijk maakt, is op het eerste gezicht geenszins
evident. Duidt immers predestinatie niet op een uitverkiezen Gods, op
een ontvangen dus? Inderdaad juist, maar de beleving ervan laat onmiddellijk andere aspecten naar voren komen. Ontvangen betekent
armoede, betekent arm zijn. Men ziet onmiddellijk hoe een dergelijke
armoede geheel verdwijnen kan wanneer ik mij rijk weet door de voorbeschikking Gods: de klemtoon behoeft zich maar even te verschuiven,
en we zijn beland bij het zich sterk ponerende ik. Komt hier nog het
vrije onderzoek bij, met de zelfbeslissing in zake godsdienstige opvattingen, dan doet zich het individuele al spoedig gelden, en daarmede de
onafhankelijkheid. Zo plaatst zich de Renaissance- als ook de Reformatie-mens, alsook de katholiek onder invloed van deze verschijnselen,
aan de periferie van eigen diepste wezen. De diepste diepte toch van
eigen existensie is dat zijn bestaan een krijgen en een ontvangen is.
Deze bestaanswaarheid en bestaansnederigheid wordt verdrongen door
een onwaar en oppervlakkig doen gelden van het eigen ik. We worden
hiermede weer de voetbalheld, wiens leven voetballen is geworden. Het
is duidelijk dat het eigen mens-zijn zich nu verschrikkelijk vernauwd
heeft: hij is in bijna letterlijke zin een oppervlakkige mens geworden,
zonder diepte.
Het merkwaardige is dat 's mensen aanbeden vriend, de wetenschap,
zelf als het ware wraak genomen heeft. Zij heeft bewezen dat de mens
een toppunt van leegheid heeft bereikt: niets is zo onbetekenend als hij.
Darwin droeg hiertoe het zijne bij door de mens, populair gezegd, tot
een superaap te maken; Freud deed het zijne door hem tot een samenbundeling van a- en irrationele driften te maken; de natuurwetenschappen deden mee door, in het meetbare denkend, de aarde te reduceren tot
een onbeduidend stukje materie in een steeds uitdijend heelal, en de
mens is op zulk een aarde 66n uit vele duizenden soorten levende wezens. De bekende Joodse bekeerling en psychiater Stern voegt naast
deze drievoudige kosmische, biologische en psychologische belediging,
de mens aangedaan, nog een vierde, te weten de culturele; deze schuift
hij op rekening van het Marxisme met zijn determinisme, waardoor
cultuur en beschaving uiteindelijk produkten zijn van blinde machten
in natuur en historie. Mogelijk dat we de felle reactie van de Angry
Young Men beter kunnen begrijpen: produce a higher man, or smash!
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Bovenstaande beschouwing over de vernauwing van het mens-zijn is
geenszins volledig. Het zal de lezer opgevallen zijn hoe we als uitgangspunt narnen de invloed van Renaissance en Reformatie. Men zou kunnen menen dat wij hiermede impliciet de laat-Middeleeuwse mens als
niet-vernauwd, als vol, beschouwden. Niets is in feite minder waar.
Ook de Middeleeuwse mens is slachtoffer van beperkende invloeden
geweest, en het vervelende is dat vele van deze beperkingen door de
Renaissance en Reformatie niet werden weggenomen, dat wij bijgevolg
ook deze beperkingen nog met ons mee voeren. Anti-arianisme, antinestorianisme, vooral ook het verloren contact met het Oosten ten gevolge van het Grote Schisma, hebben het Westerse mens-zijn, lang
voor de zestiende eeuw, aangetast en ernstig verengd. De situatie is dus
somberder dan wij uit het bovenstaande misschien zouden afleiden.
We kunnen moeilijk de vraag ter zijde schuiven naar de therapie van
de mens die wij als ziek hebben getekend, vooral nu van alle kanten
geneeswijzen en geneesmiddelen aan de hand worden gedaan, meest in
zich progessief aandienende bladen en tijdschriften. Zij doen helaas al
te vaak denken aan de adviezen van iemand die een cursus heeft gevolgd in eerste hulp bij ongelukken en meent nu voor dokter te mogen
spelen. Aangezien het probleem zeer ingewikkeld is, zich vertakt terug
de geschiedenis in en vooruit naar de toekomst, naar boven het goddelijke in en de diepte in van het eigenlijk wezenlijke van het mens-zijn,
past een ieder grote bescheidenheid. Wanneer men ernstige tekorten in
ons mens-zijn heeft ontdekt, zal ieders serieuze toeleg moeten zijn zulke
tekorten aan te vullen en anderen te helpen hen aan te vullen. Het is
niet moeilijk aan te geven waarop onze aandacht zich moet richten. De
ratio zal niet langer exclusief aan het hoofd moeten gaan van het menselijk leven: aan de fantasie, de intuItie, de inspiratie moet veel meer
vertrouwen geschonken worden. De wereld wordt niet alleen gekend
door concepten en definities; menigmaal zijn teken en symbool veel
nuttiger om door te dringen tot haar geheim. De mens moet zich realiseren dat hij niet alleen hoofd is, maar ook hart: een kennend hart, een
minnend hoofd. Wij zullen ons in deze zaak moeten laten leiden door
voormannen: we denken hier aan een grote geest, die zijn tijd een honderd jaar vooruit was: Newman, aan een Guardini uit onze eigen dagen;
we zullen echter ook moeten leren luisteren naar de serieuze kunstenaar
en dichter.
We zijn er diep van overtuigd dat het genezingsproces in voile gang
is. We zien dit in het wantrouwen tegenover te veel rationalisme in
het theologische denken, in een groeiende afschuw van te veel legalisme,
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in de achterdocht ten opzichte van wet en voorschrift waaruit de geest
die hieraan leven schonk reeds lang verdween, in het verwerpen van
een levenloos stramien van overgeleverde gewoonten en vormen. Het
genezingsproces is aan de gang zoals blijkt uit de hernieuwde belangstelling voor de liturgie, die het geheim weer in ons midden plaatst in
tekenen en symbolen, uit een verlangen om de Bijbel weer te begrijpen,
die het verhaal is van Gods blijvend werken en aanwezig-zijn in het
leven van de mensen, uit een behoefte om weer terug te gaan naar de
vormen van een eenvoudig christen-zijn uit de eerste tijden en om over
alle vergankelijkheid heen uit te zien naar de laatste dingen, naar de
eschata en parousie. Niet het minst ook zien wij het genezingsproces
aan de gang in een snel toenemend hunkeren naar eenheid van alien die
in Christus geloven, en naar nog ruimere eenheid van alle mensen.
Maar het genezingsproces vraagt geduld, alsook vertrouwen in de geneesheer. En men weersta de bekoring zich te wenden tot de kwakzal
ver, ook al belooft deze een pijnlijke kuur in zeer korte tijd.
De geneesheer? We moeten heel bescheiden zijn wanneer we in
verband hiermede de Kerk noemen. 'Poch is zij de enige geneesheer en
zij is het enige geneesmiddel. Want zij bezit krachtens haar wezen de
dimensies die de Westeuropese mens de laatste vier eeuwen lief wegvallen, alsook dimensies die ons voor de zestiende eeuw ontvallen
waren. Zij stijgt uit boven, en omvat tevens, alle plaats en tijd, zodat
zij zich zelfs 66n gezin weet met de mensen uit alle voorbije eeuwen.
Het is echter duidelijk dat ook de Kerk geleden heeft in deze laatste
eeuwen en verengd geworden is. Zij moet zich zelf worden, en alle
verloren ruimte herwinnen: en zij bezit de kracht hiertoe krachtens haar
eigen diepste wezen. De roeping dan van de christen mens met betrekking tot een verarmd, verward, moe en bang geworden mensdom is
duidelijk: volop Kerk te zijn, zijn geloof in alle voiheid en diepte te
beleven. En deze roeping dient ernstig genomen te warden: juist om
wille van het mensdom.

Franz Liszt

J, VAN ACKERE

IT jaar herdenken we de 150e verjaardag van de geboorte van
Franz Liszt, op 22 oktober 1811, te Raiding in Hongarije, en meteen ook de 75e verjaardag van zijn afsterven, op 31 juli 1886. Het
hoort thans zowat tot de goede toon, zich smalend uit te laten over
deze componist, maar heeft deze houding niet veel weg van wat men
juist grif aan Liszt zelf verwijt: het „poseren-? Zijn figuur is misschien
heel erg aan haar tijd gebonden, doch veel van zijn werk houdt toch
nog steeds stand, en wie dit rustig en onbevoordeeld beschouwt, voelt
geen behoefte om de virtuoos te hekelen of de toondichter te kleineren,
maar erkent in hem, ondanks zijn kleine kanten, zijn paradezucht, zijn
oppervlakkigheid, een uiterst sympathiek en prachtig begaafd kunstenaar. Zijn invloed is groot geweest, niet het minst op Wagner — en
heeft tot in de recente tijd nagewerkt, zelfs op de grootsten: bij Ravel,
Debussy, Bartok en bij anderen zijn ettelijke bladzijden te vinden die
een verwantschap met de taal en de opvattingen van Liszt verraden.
De studie Harmonies du soir, waarin vooral de harmonie zonder meer
interessant is, wijst bijna profetisch vooruit naar de pianostijl van Debussy, met name naar diens Ref lets dans rem'. De uitspraak van niemand minder dan Bartok 1 ), dat Liszt „een veel groter genie dan Wagner of Strauss" is, klinkt misschien 'n beetje onverwacht, doch verdient
ten voile onze aandacht.

D

Uit de eerste Parijse periode zijn vooral drie invloeden op de jonge
musicus en pianovirtuoos te vermelden: Paganini, wiens diabolische
virtuositeit Liszt op het klavier wil overbrengen en wiens voorbeeld
hem helpen zal niet alleen de techniek van zijn instrument met nieuwe
knepen te verrijken maar zelfs de pianostijl te verruimen, b.v. door
wijdgrepiger schikkingen; de speelmethode van Chopin, een rivaal die
zijn vriend wordt en die hem en als componist en als pianist boeit, in
hem een lyrische snaar beroert en van wie hij sommige figuratieve
sierselen overneemt; ten slotte de uitvoering van Berlioz' Fantastische
symfonie, een werk dat Liszt de richting naar de programmamuziek
wijst en dat hij trouwens voor piano overschrijft. In de Etudes d'execudon transcendante daprés Paganini, is de laatste studie in A klein
1 ) Meegedeeld door Gerhard Nestler in een boek dat door Paula Rehberg werd
samengesteld ter gelegenheid van het Liszt-gedenkjaar 1961.
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een thema met variaties naar een Capriccio voor onbegeleide viool van
Paganini, dat Liszt voor de piano heeft omgewerkt. De variaties zijn
rechtstreeks op die van Paganini geent. TerwijI Paganini's thema naar
wezen en karakter essentieel voor de viool bestemd is, klinken de omwerkingen van Liszt zo echt voor de piano, dat het wet lijkt of het
thema van Paganini nooit anders dan voor de piano werd opgevat
en door de piano ingegeven.
De boeken die op de tafel van de jonge Liszt liggen, verraden intussen een belangstelling die in velerhande richting en buiten de muziek
treedt, onthullen de weetgierigheid van de autodidact en verhelpen ook
de improvisatorische onvolledigheid van zijn vroegere instructie; SaintSimon en Lamennais in de politiek en de godsdienst; in de letteren
Lamartine, Victor Hugo, Sênancour, Sainte-Beuve en vele anderen die
hem allerlei composities inspireren.
In 1834 ontmoet hij de gravin d'Agoult die haar man, haar kinderen
en haar reputatie prijsgeeft om hem te volgen, jarenlang zijn virtuozenbestaan door Europa deelt en hem drie kinderen schenkt; de jongste,
Cosima, zal haar man, Hans von Billow, voor Richard Wagner verlaten. Tijdens talrijke reizen en verblijven in Zwitserland, Italie, Duitsland, o.m. het eiland Nonnenwerth in de Rijn, treedt Liszt op als
een gevierde pianist, twist en redetwist met de gravin en vindt ook tijd
om allerlei te componeren. Uit deze periode dagtekenen o.m. de stukken
die gebundeld zijn in de eerste twee delen van Annaes de pelerinage.
De tijd heeft het gezichtspunt van waaruit deze worden beoordeeld
danig gewijzigd, maar Liszts tijdgenoten hoorden hierin de echo's van
en het antwoord op hun gevoelsbelevenissen. Annees de pelerinage is
een van de eerste klavierwerken die, samen met het persoonlijk gevoel,
ook de lief de voor de natuur verheerlijken. Het is een belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van de Romantiek rond de jaren 1840. Het
vormt het dagboek van de zwervende virtuoos die er enkele hoofdmomenten uit zijn vurigste jaren in verklankt. De eerste bundel ervan,
„Zwitserland", omvat hoofdzakelijk natuurbeelden zoals: „La chapelle
de Guillaume Tell", „Pastorale" enz. Veel hiervan is erg verbleekt.
„Les cloches de Geneve", die voor Liszt de komst van zijn eerstgeborene
luidden, klinken in onze oren als een zeer zwak salonstukje. En dat
gravin d'Agoult bij het horen van het onbenullige „Au lac de Wallenstadt" telkens begon te wenen, is ook alleen maar door zeer persoonl4ke herinneringen te verklaren. „La vallêe d'Obermann" toont,
naast schone bladzijden, vooral enkele zwakke kanten van Liszts
schrijfwijze: misbruik van rollende of springende octavenreeksen, overladen versieringen, cadenza-fiorituren en zo meer. Een bladzijde lijkt
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ons het verfijnde moderne oor vooral te kunnen bevredigen: „Au bord
d'une source", het meest pianistieke onder de stukken en ook rijk-melodisch. Als men het onderschrift naar Schiller (In sauseinder Kiihle —
Beginnen die Spiele — Der Jungen Natur . . . .) zeer algemeen opvat,
kenmerkt het goed de tendens van het stuk: een spel om het spel, dat
afziet van elk onderwerp, een louter spel van klanken. In dit prachtig
pianostuk kan men ook wel de invloed van Chopin onderkennen.
De tweede bundel is aan Italie gewijd. Uit de lectuur van de Divina
Commedia te Bellagio b.v. ontstaat de nogal retorische „Fantasia quasi
sonata — aprês une lecture du Dante". Het is bij voorkeur naar de hel
dat Liszt zijn Dante heeft gevolgd, te oordelen naar de vele geweldige
bladzijden met misbruik van aanduidingen als lamentoso, desperato,
precipitato enz. De merkwaardigste stukken zijn, ondanks hun ietwat
overladen versiering, de drie „Sonetti del Petrarca", eerst als liederen
opgevat.
Een van de grootste pianisten van alle tijden, heeft Liszt voor de
piano een encyclopedisch materiaal geleverd, dat de techniek van het
instrument aanzienlijk heeft verruimd en verrijkt. Ondanks haar rijkdom,
haar virtuoziteit en haar of fectberekening, is zijn pianomuziek meestal
echter minder moeilijk dan b.v. die van de latere Beethoven en dan ze,
over het algemeen, op de partituur schijnt te zijn. De reden daarvan is
dat zijn muziek beter in de vingers ligt en door en door uit het instrument zelf is ontstaan. Ze houdt namelijk steeds rekening en met het
eigen karakter en met de musculaire mogelijkheden van de ledematen.
Dit is ook het geval met de Sonate in B klein. Ofschoon het geweldige,
dramatische werk een niet gering uithoudingsvermogen vergt, vooral
daar het uit een doorlopende beweging bestaat, verdient deze sonate
toch niet helemaal haar faam van uiterst moeilijk werk; vooreerst omdat
ze zo onvervalst voor het instrument is opgevat en ook omdat de wilde
en virtuoze gedeelten telkens weer zo goed afgewogen worden door
uitgebreide, meditatieve verstillingen. De traditionele delen van de sonate zijn hier versmolten tot een groot fresco met drie hoofdthema's
die elk een voornaam aspect van zijn temperament weerspiegelen. Het
eerste met de septimesprong en de onstuimige octaven verschijnt na een
inleiding, lento assai, vol verwachting: het is een portret van de overmoedige, voortvarende Liszt. Verder spreekt de plechtig-doende, oratorische kant van zijn natuur uit het koraal dat grandioso uit de diepten
stijgt. Na een omvorming van het eerste thema volgt dan een derde,
zeer zangerig thema waarin de romantische lyricus zich uitzingt, en dat
tijdens het verloop verschillende kleurige omvormingen zal ondergaan.
Wil men deze „sonate - toetsen aan de theoretische wetmatigheid van
2
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de klassieke sonatevorm, dan verdient zij niet die naam. Ze berust vooral op de voor Liszt zo kenmerkende „thematische transformatie", die
hij met zoveel vernuft op zijn, programmatische composities zal overbrengen. Zo zien we het geweldige aanvangsthema, nadat het, samen
met het tweede hoofdthema, als dubbel subject van een fugato-ontwikkeling heeft gediend, bij het slot volkomen rustig, als getemd verschijnen en ons, na verschillende thematische conflicten, tot de stilte van
het begin terugbrengen.
Verschillende van zijn „Etudes - heeft Liszt meermalen herbewerkt. 0 fschoon ze een toetssteen voor de virtuous uitmaken, merken
we al dadelijk dat de toondichter zich zelden met de louter technische
problemen tevreden stelt. De geringste studie of oefening stelt hij ten
dienste van een poetisch voorwendsel, dat zich hand in hand met het
technisch gegeven ontwikkelt of dit laatste ook sours vernuftig in de
hand werkt. Hoor de „Dwaallichtjes" op de toetsen dansen, het ros van
,,Mazeppa" erover hollen, de „Campanella - lustig klingelen: technische
vaardigheid en poetisch temperament dienen elkaar. Zo klinken vele
van de „Etudes - , die op het blad loutere virtuositeitsoefeningen schijnen, bijna uit elke maat zangerig en lyrisch. De pianist moet ervaring
genoeg hebben om zijn techniek te kunnen dienstbaar maken aan de
expressie, om uit het klankbeeld de noten met melodische eigenschappen los te kunnen maken en bovendien moet hij een verantwoord doigte
kiezen om de belangrijke „effecten - te bewaren, die wegvallen wanneer men handenkruisingen e.d. verwaarloost.
Maar Liszt heeft niet uitsluitend pianostukken geschreven. Als 14jarig wonderkind waagde hij zich aan een opera, Don Sancho, die na
een opvoering te Parijs in vergetelheid raakte. Tijdens zijn zwerversjaren componeerde hij ook vele liederen op Franse, Duitse en Italiaanse
teksten in een tamelijk losse en zeer verscheiden vorm. Deze liederen
gaan van het zuivere recitatief, zoals „J'ai perdu ma force et ma gaiete-,
een gedicht van de Musset, tot het puur-lyrische elan eigen aan Liszt,
dat b.v. in het bekende „Es muss ein Wunderbares sein" uitslaat. Er
komen ook veel balladen voor, en sommige liederen, zoals „Die drei
Zigeuner", zijn opgevat als echte toneelstukjes. Vele van zijn liederen
heeft hij later herzien, uitgedund en van een veelal overmatig virtuoze
begeleiding ontdaan. Zo deed hij ook met vele pianowerken en dit
bewijst dat hij een echt kunstenaar was, eerlijk met zichzelf.
De meeste van zijn orkestwerken zijn uit de concertzaal verdwenen.
Tot de beste onder zijn symfonische gedichten behoren zeker het weinig
gehoorde Orpheus en het zo geliefde Les Preludes. De uitwerking van
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Lamartine's gegeven, in dit laatste werk, klinkt misschien wel wat uiterlijk en, voor ons, een beetje verouderd van opvatting, maar te bewonderen zijn hier vooral de weelderig-zinnelijke, verzadigende volheid en
de kleur van Liszts romantische orkestratie. Ook wegens zijn melodische bekoorlijkheid blijft het een van zijn merkwaardigste orkestwerken, laten we er bijvoegen: ondanks zijn populariteit. Trouwens, het
systematisch misprijzen van werken die populair geworden zijn, is nog
geen bewijs van smaak, maar weleens een teken van snobisme, zo niet
van hoogmoed.
In tegenstelling met de symfonische gedichten, blijven Liszts concerto's in de gunst. Zoals het symfonisch gedicht, waarvan hij trouwens
het episch karakter in het concerto overbrengt, krijgt dit laatste een
organische eenheid door de terugkeer van dezelfde grondgedachten in
de verschillende onderdelen. Het eerste piano-concert in Es, begonnen
in 1830, werd pas negentien jaar later voltooid en — wat weer eens
pleit voor Liszt — nog tweemaal bewerkt. Het begint met een dreunend motief waarvan het ritme zou overeenstemmen met een protest
van Liszt aan de heren critici: „Gij, ge kent er alien niets van! . . ." Dan
neemt een leper Liszt-octaven het hele toetsenbord in beslag, gevolgd
door een cadenza grandioso waarin hij zijn voile fantasie ontplooit. De
waarde van een solist kan men reeds onmiddellijk aan deze hachelijke
inzet toetsen: hij is bijzonder moeilijk, om onberispelijk en helder te
vertolken. Menige passage in dit concerto kan ons nu wellicht hol of
zelfs flauw toeschijnen, maar ook hierin is dit werk een echt concerto:
het moet gered worden door de knapheid van de virtuoos die de klankfascinatie tot haar voile recht moet laten komen, en door zijn smaak die
b.v. een harmonisch interessante passus verduidelijkt, en een melodische
banaliteit vermij dt te accentueren.
Ook zijn tweede pianoconcert in A groot heeft Liszt tot vier maal toe
bewerkt. Het begint heel anders dan het vorige; niet met een dreunend
slagwoord maar met een mijmerende melodie, dolce soave, poetisch
georkestreerd in de timbres van de fluit, de klarinet en de fagot. Dit
melodieuze thema zal de grondgedachte van het hele concerto worden.
De aanvangsmelodie wordt nu, volgens de methode zo geliefd door
Liszt, aan allerlei thematische omvormingen onderworpen. Iedere episode belicht een van de zijden van zijn rijke muzikaliteit: hier de gevoelige, daar de manhaftige, deze bladzijde van zinnelijkheid doorgloeid,
gene verloren in een mystiek verdromen. Maar de felst contrasterende
omvorming van het hoofdthema komt zeker in het Marziale, un poco
meno allegro, waar het, luidruchtig en van zijn poezie ontdaan, als
motief van een parademars dreunt in 4/4 in plaats van 3/4 ritme. Men
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zou kunnen zeggen: wat een bloem was, is een zwaard geworden; maar
een ongevaarlijk zwaard d.w.z. een niet zeer overtuigende muziek, die
nu eens de andere, oppervlakkige en retorische Liszt aan het woord
laat, de Liszt die weleens de rand van het banale raakt en aan de titel
van Shakespeare doet denken: „Much ado about nothing!"
Van Liszt is ook een Totentanz in concertante vorm bekend die zou
ingegeven zijn door het fresco „De triomf van de Dood" in het Campo
Santo te Pisa. Daarvan is niets te merken in de muziek, die geen programma volgt, maar eenvoudig een reeks variaties biedt op het motief
van het „Dies irae". Niet zelden is het gebruik van dit motief een
gelegenheid geweest tot goedkope, schilderachtige effecters van bedenkelijke muzikale waarde. Toch is ook dit werk interessant, niet om het
motief, noch om het onderwerp, maar om de boeiende manier waarop
hij dit nietsbetekenende motief weet te exploiteren. Laten we deze Totentanz niet als een pathetische beschrijving, maar als een geestelijke
studie voor piano en orkest opvatten. De laureaat op de Koningin
Elisabeth-wedstrijd die dit werk voor de eindproef koos, had het misschien niet zo erg mis, want de Totentanz biedt een unieke gelegenheid tot contrastrijke werkingen en expressief spel. Vele van de variaties zijn niet alleen pianistiek maar ook kortweg muzikaal boeiend.
Liszt haalt uit zijn motief verrassende contrasten: zo komt, na een
pianistiek zeer dankbaar solodeel in kanon, een lyrische cadenza in N,
waar het „Dies irae --thema in fiorituurstijl voorgesteld, ver van de
doodsgedachte op te roepen een lichtende indruk maakt. Een andere
geslaagde episode horen we waar het motief aan de bas van de piano
verschijnt en met piccolo en triangel of fecten van echt mefistofeliaanse
humor worden bereikt: het is een passus die misschien weer op de
verre invloed van Paganini wijst.
Liszt's glansrijke uiterlijke leven belette niet, dat hij vele innerlijke
krisissen doorstond, die hem tot bezinning noopten. Aan deze bezinning
is het toe te schrijven dat de reeds 68 jaar oude toondichter het kleed
der Lagere Orden aantrekt, ofschoon hij zich nooit aan de eisen van
het echte priesterschap zal kunnen aanpassen. Op het artistieke plan
zien we hem zijn hele leven bezig met het probleem van de godsdienstige muziek. Bij het horen van een zijner religieuze composities, een
Pater Noster, wenste prinses Caroline von Sayn Wittgenstein, die zich
voor hetzelfde probleem interesseerde, hem te leven kennen. Zo begon
zijn vriendschap met deze verstandige maar excentrieke vrouw, die
omvangrijke werken schreef over de hervorming van de Kerk en over
Goethe's Faust. Ze kwam zich bij Liszt voegen te Weimar en oefende
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op hem een diepe, maar niet altijd gunstige invloed uit, terwijl ze onrechtstreeks de gestalte van zijn compositorische oeuvre hielp bepalen,
o.m. in de keuze van het Faust-motief en de religieuze onderwerpen.
Aan de hervorming van de kerkmuziek die Liszt zich, deels onder invloed van de prinses, ten doel stelde en waarbij hij, in tegenstelling met
de liturgische gregoriaanse muziek, op een dramatiseren van de tekst
en een weergave van diens gevoelsinhoud aanstuurde, heeft hij geen
gelukkige oplossing kunnen geven.
Vooral nadat hij zijn post te Weimar opgaf en zich te Rome vestigde,
schreef Liszt overwegend geestelijke composities. Dat toont ons ook de
derde bundel van de Annêes de pelerinage, die te Rome ontstond. Het
merkwaardigste stuk hieruit heeft echter juist geen religieuze inspiratie:
„Les jeux d'eau a la villa d Este - . Het is een suggestieve evocatie van de
beroemde tuinen met hun murmelende fonteinen en hun klaterende
watervalletjes. Het is vooral een schitterende pianostudie met een sprekend contrast tussen de sprankelende arpeggio's en de dromende koraalmelodie die er tussen door zweeft. De componist van de latere jeux
d'eau, Maurice Ravel, moet dit stuk goed beluisterd hebben.
De beste Romeinse bladzijden van Liszt zijn echter niet in de Annees
de pelerinage te zoeken. Het is ook niet in deze bundels dat het publiek
zijn voorkeurstukken heeft gevonden. Het luistert nog graag naar de
Hongaarse Rapsodieen, die wel behoren tot het zwakste dat Liszt heeft
gecomponeerd. De toondichter moet wel gedeeltelijk zelf beseft hebben,
hoe artificieel het zgn. „Hongaars" karakter van deze composities is.
De meeste thema's zijn van eigen vinding of zelfs aan pseudo-hongaarse
muziek van andere toondichters ontleend. Datzelfde publiek zal waarschijnlijk nog lang luisteren naar een bladzijde als de 3e Nocturne,
Liebestráume-, een pronkstuk van de virtuozen, die er alles in vinden
dat hun kunde kan belichten: een meeslepende melodie, een acrobatische cadans, dreunende octaven, siervolle handenkruisingen; doch het
is ook een lievelingsstuk van gevoelige zielen, die zich op de vleugelen
van de kantilene laten meevoeren naar de droom, de welzalige droom
waarin Liszt zijn toehoorders en vooral toehoorsters wist te dompelen.
In zijn laatste werken gaat Liszt op de piano naar onverwacht nieuwe
uitdrukkingsvormen zoeken. Sommige van deze composities hebben een
verrassend expressionistische klank, zoals de paradoxale Csardas
macabre of nog La lugubre gondola. Dit laatste stuk, dat slechts na
verschillende wijzigingen zijn definitieve vorm kreeg, is ingegeven te
Venetie waar de oude Liszt als gast van Richard Wagner en zijn dochter Cosima een kamer betrok in het palazzo Vendramin op het Canale
Grande. Het stuk bewijst dat Liszt, van wie Wagner trouwens heel wat
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invallen en harmonische wendingen overnam, allesbehalve een conventioneel of zichzelf herhalend musicus was.
Het leven zelf van Liszt is, afgezien van zijn muziek en zijn betekenis
als toondichter, een veelkleurig en boeiend avontuur geweest. Wie dit
wil meemaken leze b.v. de merkwaardige roman Hongaarse Rhapsodie
van Zsolt Harsanyi. Natuurlijk gaat het hier noch om muzikale waardebepalingen, noch om een diep-psychologische karakterpeiling. Maar het
boek is een goed geslaagd verhaal van Liszts carriére, waarbij wij een
veelkleurig beeld krijgen van het romantisch tijdperk en de vele historische figuren die hij heeft ontmoet. Het verhaal is geromanceerd, maar
gaat nooit buiten de perken van de historische waarschijnlijkheid. Bovendien bereikt Hongaarse Rhapsodie wat een boek over muziek of
musici het best kan verantwoorden, nl. aansporen tot luisteren.
Liszt was een wijdomvattend kunstenaar, een van de schitterende
figuren van zijn tijd, waarvan hij als het ware het meetrillend klankbord
is geweest. Hij is, in zijn contradictorisch karakter, een van de meest
levendige types van de echte romanticus, een te geexalteerde persoonlijkheid om niet tijdens zijn leven al tegenspraak en verdeeldheid uit te
lokken: fanatisch bewonderd en hatelijk verguisd, ook in eigen familiekring en niet het minst door de moeder van zijn kinderen, gravin d'Agoult, die hem achteraf in haar geschriften op elk plan getracht heeft
of te breken. Ook na zijn dood en soms nu nog is de faam van Liszt
tussen de polen van een sarcastisch misprijzen en een onverantwoord
ophemelen blijven zweven. Lina Ramann ziet niets anders dan de
idealist en tilt hem over het paard. Ernest Newman in The Man Liszt
forceert het beeld andersom en stapelt zijn gebreken op. Maar zeker is
er bij Franz Liszt menige bladzijde die, bij de vertolking, ogenblikkelijk
allerlei bezwaren opheft en die b.v. de volgende bedenking kan wekken:
zijn er in de moderne pianomuziek — Bartok daargelaten — veel stukken die, zoals de beste van Liszt, tegelijk het instrument dienen, de
vertolker belichten en de toehoorder boeien?

DR. H. S. VISSCHER

De film en de mythe
der „moderne jeugd"
n.a.v. Bolognini's Later zul je dansen

W

IJ leven, cinematografisch gesproken, in het tijdperk van de „teenage
rave", zoals Peter John Dyer dat in een interessant artikel in het Engelse
tijdschrift Sight and Sound, jaargang 1960, heeft genoemd. Dat is een waarheid, waarvan men zich direkt kan overtuigen wanneer men even bladert in de
toonaangevende filmtijdschriften en het daar gepubliceerde fotomateriaal uit
de belangrijke films van de afgelopen jaren bestudeert. De „moderne jeugd"
beheerst het witte doek.
Natuurlijk moet bij deze uitspraak niet of ternauwernood gedacht worden
aan de films rondom een Cliff Richard, een Canny Frithoess of een Conny
Francis. Zij zijn de moderne exponenten van een genre dat al voor de tweede
wereldoorlog biocide, dank zij een Judy Garland, een Deanna Durbin of een
Mikey Rooney. Het is het genre van een dikwijls wat sentimenteel ,,escapisme",
waarin de jeugd — en ook een deel der volwassenen — zich gaarne identificeert met een idool; een vrij onschuldig en onbetekenend genre, dat een duidelijk pendant vormt van de lectuur-voor-de-rijpere-jeugd, en dat kennelijk aan een
jeugdige behoefte nog steeds voldoet.
Maar sprekend over de moderne „teenage rave" — om de Engelse term nu
maar aan te houden — hebben wij hier een genre op het oog van een totaal
andere allure: films waarin de situatie en het levensklimaat van „de moderne
jeugd" getoond en gepeild wordt. Die situatie wordt ervaren als een crisissituatie, ontstaan door allerlei factoren, die voor het belangrijkste deel te herleiden zijn tot de achter ons liggende oorlog. Het is een genre dat niet wegvlucht
in prille wensdromen, maar dat ernst maakt, of althans pretendeert ernst te
maken, met de realiteit, met een reele situatie: de existentie van de „moderne
jeugd", die getekend wordt als volkomen onthecht aan de bestaande normender-ouderen, als principieel eenzaam, als bevangen in een moderne „gang"mystiek en als levend op de grens der criminaliteit.
Het is een onmiskenbaar feit dat de moderne filmproduktie voor een belangrijk deel haar scheppingsdrift op dit genre richt — hetzij uit innerlijke overtuiging, hetzij uit commerciele overwegingen; enerzijds zijn juist in dit genre
enkele der belangwekkendste films van de laatste jaren vervaardigd, maar an,derzijds wordt juist in dit genre ook de meest erbarmelijke kitsch geproduceerd.
Wat het meest kenmerkend voor het genre is, is een bepaalde statische structuur, een zeker stereotiep kader. Opvallend is de tendens tot generalisering van
wat slechts een bepaalde groepering, een aspect der „moderne jeugd", blijkt;
opvallend ook is een duidelijk negativisme ten aanzien van het leven; en opvallend is tenslotte de concentratie op een bepaald type, dat en in kieding en in
gedrag en in uiterlijk ogenblikkelijk onderkenbaar is. Voor een belangrijk
deel toont het genre ons de wereld der jeugdige generatie als een gesloten
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universum: gesloten zowel naar de kant van het verleden als naar de kant van

de toekomst. Met andere woorden: zowel over het ontstaan van deze crisissituatie als over enige uitweg uit die situatie is de film bijzonder zwijgzaam.
Men zou natuurlijk kunnen opmerken dat de film als kunsiwerk nOch tot het
een, nOch tot het ander verplicht is. Maar daar staat tegenover, dat het alleenmaar-tonen van deze situatie, juist in een druk beoefend genre als dit, al heel
spoedig tot onvruchtbaarheid dreigt te vervallen.
Voor de verklaring van dit gesloten karakter van het „universum der jongeren" moeten wij een aantal jaren terugkijken, en wel naar de film die tot het
genre de stoot heeft gegeven. Iedere min of meer ingewijde zal het er over eens
zijn, dat Nicholas Ray's befaamde film Rebel without a cause — een film die
nog telkens weer op het witte doek terugkeert — een zeer beslissend werk is
geweest. Het was een goed gemaakte, hier en daar zeer mooie film, die ondanks
onbeholpen schematiseringen, een oprechte en reEle poging deed om de crisissituatie van de moderne jeugd te belichten en te verklaren. Een der belangrijkste
factoren was daar de enorme migratie die ten gevolge van de Amerikaanse
oorlogsindustrie en -economie binnen de Verenigde Staten heeft plaats gevonden: een reusachtige volksverhuizing, die een breuk in talrijke bindingen, normen en tradities ten gevolge had en juist de jongeren in een soort vacuum deed
leven; een tweede factor, die overigens veel te schematisch en vertekend werd
aangegeven, was de gefrustreerde verhouding t.o.v. de ouders, die door hun
af-wezigheid voortdurend het ouder-imago in de jongere generatie aanrandden;
dit geldt wel bijzonder t.a.v. de vader, die in een caricaturale vertekening als
ondergeschikt aan een sterk dominerende moederfiguur werd voorgesteld. De
maatschappelijke en vooral de psychologische tendenties die achter deze visie
zouden kunnen schuilen, en die ten dele typisch Amerikaans zijn, doen in het
verband van dit artikel weinig ter zake.
Tegen deze achtergrond wordt dan de situatie van „de moderne jeugd"
opgebouwd: een situatie die gekenmerkt wordt door gefrustreerdheid, de eenzaamheid, de vlucht in de pseudo-gemeenschap van de „gang", die zich door
dikwijls levensgevaarlijke inwijdingsriten isoleert van de buitenwereld, en zich
handhaaft door een eigen jargon, eigen kleding, eigen „ere-codes"; een situatie
waarin „snelheid" (gesymboliseerd door auto of motor) een wereldveroverende
kwaliteit aanneemt, en die tegelijkertijd gemakkelijk neigt naar misdadigheid.
Wat heeft deze film zo populair gemaakt? Naast de artistieke kwaliteiten
natuurlijk ook het feit, dat bier duidelijk en eerlijk een situatie aan de orde
gesteld en gepeild werd. Maar de belangrijkste factor ligt ergens anders, nl. bij
de jeugdige hoofdrolspeler James Dean. Dean was namelijk niet alleen een
begaafd acteur, die volgens de principes van de Actor's Studio zijn rol psychologisch volkomen naar zich toe wist te trekken: hij bezat tevens een bepaalde
fotogenieke kwaliteit — was het zijn bijziende blik, zijn wat schuchtere charme
en tederheid of zijn uiterst genuanceerde mimiek? — die hem tot een idool
maakte, zij het dan ook van een heel ander kaliber dan de teenager-idolen waarover in de aanvang van dit artikel werd gesproken. Zijn vroege dood — een
ongeluk met zijn racewagen — voltooide de mythologisering van zijn persoon:
bier trad het idool buiten het celluloid in de realiteit in, en stierf daar exemplarisch een snelheidsdood, die in Rebel without a cause al voortdurend als
mogelijkheid aanwezig was. Over de gigantische Dean-cultus die na zijn dood
ontstond, hoeft hier niet nader uitgeweid te worden. Ook zonder dat is het
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begrijpelijk dat Rebel without a cause van een oprechte film over een modern
sociologisch-psychologisch verschijnsel werd tot een mythe van de moderne
jeugd. Het is deze mythe, die aanvankelijk door Hollywood — vanwege de
televisie-concurrentie koortsachtig op zoek naar een nieuw publiek — en later
ook door de Europese filmproduktie voortdurend werd gecultiveerd en verstevigd, waarbij dan speciaal de aspecten van misdadigheid en losbandigheid de
nadruk kregen.
Werd in Rebel without a cause nog wel aandacht besteed aan de oorzaken
van deze crisis-situatie uiteraard waren het er maar enkele, die bovendien,
zoals wij reeds zeiden, te schematisch aangeduid waren —, in vele der latere
films worden mogelijke oorzaken ofwel zeer summier genoemd, ofwel volkomen achterwege gelaten. Typerend in dit opzicht is Carnes film Les tricheurs,
die voor de ontwikkeling van het Europese genre dezelfde betekenis gehad heeft
als Rebel without a cause voor Amerika. De ouderen, en met name de ouders,
schitteren in deze film bijna steeds door afwezigheid. Bob, de hoofdpersoon,
spreekt alleen via de telefoon met zijn vader; de ouders van het gravinnetje Clo,
die zo vlotweg hun huis openstellen voor een „boum-party", zijn nooit aanwezig. En dat, terwij1 enkele kreten van de „tricheurs" toch zo noodzakelijk
moeten suggereren dat de „schuld" bij „de ouders" ligt. En hoe kenmerkend is
het ook dat in Chabrols Les cousins de vlijtige neef eindeloze brieven aan zijn
moeder in de provincie schrijft, zonder dat we haar ooit zien, terwij1 de oom in
wiens huis de beide neven bivakkeren, hardnekkig ergens in het buitenland
vertoeft
In Clouzots film La virite wordt via flash-backs inderdaad iets van het milieu
getoond waaruit het ontspoorde meisje — Brigitte Bardot — is voortgekomen.
Maar verklaren en onthullen doet het niets: daarvoor is het veel te programmatisch en schematisch gebleven.
Die afwezigheid van een „verleden" hangt samen met een ander kenmerk
van het genre, namelijk dat er in dit „gesloten universum" eenvoudigweg typen
gesteld worden. Dat wil zeggen dat iedere ontwikkeling, iedere evolutie ontbreekt. Hoogst zelden ziet men in deze films iemand tot exponent van deze
„moderne jeugd" worden; hij is het, van de eerste meters af.
Een boeiende uitzondering vormt Truffauts film Les quatre cent coups —
een subtiele en volkomen authentiek beleefde studie van de relaties tussen
ouders en kind, of liever: van de afwezigheid daarvan; zonder schematisering
of opgelegde pedagogisch-moralistische tendens zien we het jongetje tot een
„eenzame" worden, die via een diefstal tenslotte in het verbeteringsgesticht
terecht komt. Al is hij een zeer jeugdige temidden van de standaard-teenagers
van het witte doek — hij is een van de weinigen die als mens en niet als type
met ons in relatie treden. Truffauts film brak volledig met de „mythe der
moderne jeugd" en gaf tegelijk een diep-aangrijpend realistisch beeld van haar
crisis-situatie.
Zwakker nog dan de bindingen met het verleden zijn die met de toekomst.
Ook bier speelt de geslotenheid van dit universum der moderne jeugd een
belangrijke rot. Maar er is meer. Waar de film de expressie is van een negatieve
en nihilistische visie, daar staat hij volkomen in zijn recht: het einde van A bout
de souffle of van Les cousins kan men zich moeilijk anders denken, hoe uitzichtsloos het ook is. Er zijn dingen en visies die zuiver en eerlijk aan de orde

26

DE FILM EN DE MYTHE DER „MODERNS JEUGD"

gesteld moeten worden door een waarachtig kunstenaar — al voelen wij dan
toch meer voor het open einde van — alweer ! — een film als Les quatre cent
coups: een jongen op een eenzaam strand, die niet meer weet wat hij moet doen:
de zee inlopen of toch maar op het land blijven en naar het verbeteringsgesticht
teruggaan. De beroemde rij-opname aan het slot, die eindigt met de close-up
van het jongensgezicht, en dan plotseling bevriest in een stand-foto, is een
meesterstuk van expressiekunst: hier geen „gesloten ruimte", maar een toekomst
die nog compleet open ligt en waarin nog alles mogelijk is: een ontroerend
appel op de toeschouwer . . . .
Maar daarnaast staan dan al die andere films, die op de een of andere wijze
de deur volkomen dichtslaan. Daar zijn de films met het bravemanseinde, dat
vaardig gecreeerd werd met het oog op kassa's en filmkeuringen. Na Les loups
dans la bergerie, een film over nozems en jeugdmisdadigers in een verbeteringsgesticht, waarin onverwachts drie gangsters komen binnenvallen, mogen wij
met een gerust hart naar huis gaan, wanneer uitgerekend het gemeenste jongetje
een trap heeft gegeven tegen het leren jak van een der gangsters: een pracht
van een symbolisch gebaar, dat duidelijk toont hoe „het goede" het dan toch
maar maar altijd wint . . . .
Heel naargeestig is het slot van Carne's Les tricheurs. Bob, de hoofdpersoon,
die een tijdlang in het existentialistische milieu van St. Germain des Pres heeft
verkeerd, is dan weer tot „een beter inzicht" gekomen; hij heeft zijn academische studie hervat, zijn examen gedaan, en mijmert nu droevig na over zijn
tragische liefdeshistorie, die stukgeslagen is op de „erecodes" van het existentialistische troepje. Heel die confrontatie met „de moderne jeugd" was een
„ontsporing", zo stelt Came het, en hij prent ons dat bijzonder duidelijk in
door de film met het slot te laten beginnen; het flashbackprocede heeft hier wel
heel sterk „functie" gekregen — al kunnen wij de „moraal" niet bepaald waarderen . . . .
Dan is er ook nog het „boontje-komt-om-zijn-loontje"-einde. Rene Clement,
eertijds de regisseur van het weergaloze Jeux interdits, heeft zich op de wegen
der „nouvelle vague" begeven met zijn film En plein soled — een misdadigersfilm met onmiskenbare verdiensten, al wil Clement dikwijls te nadrukkelijk
„modern" zijn. Zijn hoofdpersoon, Alain Delon — Frankrijks James Dean —
is tegelijk de misdadiger en het proto-type van een nihilistische „moderne
jeugd"; dat laatste wordt in onthullende camera-observeringen soms aangrijpend duidelijk. Maar het stramien van de misdadigersfilm maakt het einde wel
heel makkelijk: hij wordt tenslotte.toch gearresteerd. We zien de jongen glimlachend door een strandrestaurant lopen als hij aan de telefoon wordt geroepen.
Wij, toeschouwers, weten dat binnen de politie klaar staat om hem te arresteren
voor twee-voudige moord. Die glimlach is het laatste wat we van hem zien.
Het is subliem in beeld gebracht. Maar met deze beklemtoning van het „boontje-komt-om-zijn-loontje" zijn we alleen ten aanzien van de misdadiger, niet
met de crisissituatie der „moderne jeugd" ook maar een stap verder gekomen.
Werkelijk huichelachtig is het einde van een recente Engelse film van Terence Young: Serious Charge, in Nederland vertoond ander de attractieve titel
De Schaamtelozen. Het is een film, die voor elk wat wils biedt. Er zijn hevige
vrijpartijen, er is een stoere, zwaar aangevochten dominee, er zijn nachtelijke
zwemorgieen en er zijn 'bijbelteksten. En dat alles binnen het raam van een
wat kleffe nozemgeschiedenis. Alles komt op zijn pootjes terecht: aan het slot
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loopt de hoof d-nozem in een leep voor hem klaargezet valletje — en dan is hij
van het toneel verdwenen. Voor de niet-nozems, en met name voor de dominee
ligt de weg naar een goed en gewoon leven vrij. Zo gaat dat: „Boontje enz . . .".
Pas na al het bovenstaande is het mogelijk am duidelijk te maken, wat de
kwaliteiten zijn van de recente Italiaanse film Later zul je dansen, geregisseerd
door Mauro Bolognini.
In het hierboven genoemde artikel van Dyer warden een aantal films van
deze regisseur — Gli Innamorati, Marisa la civetta en Giovani mariti — genoemd als schaarse voorbeelden van een eerlijke en onbevangen benadering van
gewone jonge mensen in hun dagelijks werk, hun lief de, hun huiselijk leven.
Dyer klaagt erover dat geen van deze films ooit in Engeland is vertoond, en ik
meen, dat ook Nederland tot dusverre geen werk van deze regisseur had aanschouwd. Vergeleken bij de thema's van deze andere films heeft Later zul je
dansen onmiskenbaar het karakter van een „film noir". Het is een film die
hard en compromisloos een koude, cynische, a-sociale werkelijkheid op het doek
brengt, en met name het slot wordt door verschillende beoordelaars als uitzichtsloos gezien. Negatief dus. Geen wonder dat Italie, altijd bang dat het er op het
celluloid niet helemaal duidelijk als een vakantie-paradijs van of zal komen, de
vertoning van de film resoluut verbood — een lot dat al vaker films van
het Italiaanse neo-realisme heeft getroffen. Deze film ligt namelijk in de traditie
van datzelfde neo-realisme dat velen reeds lang flood gewaand hadden. Hier
warden, evenals in de films van De Sica, de stad Rome, de straten en de pleinen, maar ook het land en de grote verkeerswegen door hun authenticiteit
functioneel: zij doordrenken en bepalen de mensen en hun handelingen op een
even natuurlijke als onopvallende wijze, zoals dat bij studio-decors nooit het
geval kan zijn.
Ook het verhaal zelf doet aan de De Sica-films denken, met name aan De
Fietsendieven: het is het verhaal van een enkele dag, van een lange zwerftocht
van de hoofdpersoon, tevergeefs op zoek naar werk; het is dat typische „open"
scenario dat zo kenmerkend is voor De Sica's scenarioschrijver Zavattini. En ook
de sterk sociale achtergrond schept onmiddellijk de sfeer van de Sica-films.
Alleen is deze film moderner en harder.
De film vangt aan met een fascinerende opname van een woonkazerne in een
Romeinse achterbuurt. Over de straat heen zijn tussen de etages grote loopbruggen aangebracht, en zo leeft daar een enorme gemeenschap op elkaar
geklompt en zwermt bij elkaar in en uit. De eerste associatie die men bij dat
harde, korrelige beeld krijgt, is die van een geweldige gevangenis. Pas daarna
ontdekt men de vrouwen en de kinderen, het wasgoed dat aan de lijnen hangt,
en men realiseert zich de werkelijke situatie. De camera die op de grand in kikvorsperspectief op de loopbruggen gericht staat, is dan al bezig heel langzaam
naar voren te glijden, daarbij zich steeds sterker in kikvorsperspectief oprichtend, totdat zij ander de bruggen doorglijdt en het beeldscherm verduisterd
wordt door de donkere onderkant van de onderste brug. Dan glijdt de camera
verder, nu de andere zij de der bruggen observerend, tot zij tenslotte in de aanvangsstand is teruggekeerd. Het is alles bij elkaar, zowel in camerabeweging als
in lengte een bijzonder gewaagd shot, dat minutenlang op het doek lijkt te
staan. Het is tegelijk bijzonder functioneel: in zijn beklemmende langdurigheid
doordrenkt het ons a.h.w. van de benauwdheid van deze samenleving en maakt
ons rijp voor de confrontatie met de mensen uit dat milieu.
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Pas na enige tijd ontmoeten wij de hoofdpersoon: een typisch produkt van
dat milieu. Nergens heeft hij zich in enig werk bekwaamd — en in de heftige
concurrentiejacht naar werk vist hij dus voortdurend achter het net. Dat wordt
bij zonder klemmend wanneer hij bij zijn buurmeisje, een heel pril ding nog,
waarmee hij van zijn vroegste jeugd af bevriend is geweest, een kind heeft
verwekt. Hij kan haar niet trouwen, eenvoudig omdat hij niets bezit. Hij gaat
daar niet te zwaar onder gebukt; het leven heeft hem het nodige cynisme bijgebracht, hij neemt het zoals het is. Hij is een mooie jongen, die succes bij de
meisjes heeft, een succes dat hij zich gemakkelijk laat aanleunen. Morele overwegingen spelen daarbij geen rol.
Toch gaat hij er op een dag op uit, gedreven door een verantwoordelijkheidsgevoel tegenover zijn buurmeisje en haar kind. Hij wit ergens driehonderd
gulden bij elkaar verdienen, dan kan hij zich daarmee een vast baantje en vast
loon kopen. En zo trekt hij de jungle van de grote stad in, op zoek naar werk.
Die tocht confronteert hem overal weer met de generatie der ouderen, die hem
telkens naar anderen afschuiven en zich daarbij onrustbarend blootgeven in hun
fatsoenshuichelarij, hun corruptheid, hun genadeloos egoisme.
Daar tussendoor zijn er de slordige, flodderige avontuurtjes met meisjes —
meisjes die al tot halve of hele prostituees geworden zijn in hun voortdurende
angst voor de honger en de armoede. Met erotiek hebben die avonturen weinig
te maken. Bolognini heeft soms het „sex"-element iets te breed uitgewerkt;
maar tegelijk ook heeft hij ontstellend duidelijk de wezenloosheid van deze
„erotische episoden" weten te verbeelden: op het hete, kale dak van een huurflat, onder de brug van een auto-snelweg, of in een dorre duinstrook langs de
zee. Het is in wezen een zielig gedoe, waarbij ieder der beide partijen weer een
stukje meer van zichzelf verliest.
Het werk dat de jongen vindt, als meerijder op een vrachtauto, loopt diezelfde dag alweer af tengevolge van allerlei duistere praktijken van zijn patroon.
En aan de avond van die dag staat hij weer zonder werk in Rome. Toch komt
hij met het nodige geld thuis. Hij zoekt zijn buurmeisje op, geeft haar geld
voor een doopjurk en zegt dat hij over drie maanden in staat zal zijn met haar
te trouwen. Dan pakt hij het kind uit de wieg en gaat er met een onhandige
toewijding mee spelen, precies zoals men dat van een jeugdige Italiaanse vader
verwacht. „Later zul je dansen . . .", zegt hij. Dat is het einde.
Nu lijkt dit na alle hardheid en cynisme toch wel erg veel op het gemakkelijke bravemanseinde; een soort van onwaarschijnlijke „bekering". Dat zou het
ook zijn, ware het niet dat wij, toeschouwers, ook hebben waargenomen, ho'e hij
aan het geld is gekomen. Eerder op die dag heeft hij een vriendinnetje voor een
van zijn vluchtige avonturen binnengelokt in een huis waarin geen mens aanwezig is; alleen ligt er een dode opgebaard: een man van middelbare leeftijd,
die klaarblijkelijk in alle eenzaamheid gestorven is. Toen al was hij geboeid
door de kostbare ring aan de vinger van de dode, en na al de mislukkingen van
de dag sluipt hij opnieuw het huis binnen en steelt de ring. Daar verdwijnt ons
brave einde. Het simpel-naieve „Later zul je dansen" komt wel heel schril en
scheef te staan tegen de achtergrond van een weerzinwekkende lijkschennis.
Hoe komt die jongen tot zijn daad ? Misdadig van aanleg is hij niet. Eerder
toont de film ons, hoe hij, rammelend van de honger, een boterham tracht te
stelen, en uit de onhandigheid en schichtigheid waarmee hij dat doet, blijkt
duidelijk dat hij geen dief is. En ook wanneer de chauffeur van de vrachtauto

DE FILM EN DE MYTHE DER „MODERNS JEUGD"

29

waarop hij meerijdt, een prostitueetje langs de grote weg bedriegt en zonder
geld achterlaat, blijkt hij moreel diep gekwetst. Veeleer is zijn daad de onbewuste symbolische afronding van een conclusie die hij die dag heeft getrokken.
Zijn zwerftocht heeft hem voortdurend in aanraking gebracht met de corruptheid en schijnheiligheid van een oudere generatie, die in feite zo dood als een
pier is: de menselijkheid, de humaniteit, is definitief in hen gestorven. De mens,
de „ander", is voor hen tot „ding" geworden — een ding dat men naar believen
verder manoevreert als men er niet mee lastig gevallen wenst te worden. Dat is
het aangrijpende van die tocht van de hoofdpersoon, die met een aanbevelingsbriefje van de een naar de ander wordt doorgestuurd, en tenslotte door de
laatste uit de reeks weer naar de eerste wordt „verzonden". En in die „Verdinglichung" zijn zijzelf óók „ding" geworden: ieder van de mensen bij wie de
jongen zich vervoegt, is een machine om geld te winnen, om sexuele behoeften
te bevredigen, of om alleen maar adem te halen, zoals die oneindig verveelde,
uitgebluste advokaat bij wie hij terecht komt.
Maar er is meer: door het misbruik van hun economische machtspositie hollen
de ouderen de jongeren ook uit, zuigen de humaniteit uit hen weg. De meisjes
bij wie de jongen die dag zijn troost zoekt, zijn eigenlijk al schimmen van zichzelf geworden. Beheerst door de angst voor de armoede — telkens duikt dat
motief nadrukkelijk op — laten zij zich tot „ding" verworden, tot sexueel
object. En op hun beurt gebruiken zij hem als zodanig. Die ontdekking — tot
„ding" te zijn geworden — breekt in hem door wanneer hij met zijn derde
„avontuurtje" — de jeugdige maitresse van zijn tijdelijke patroon — door de
bossen naar diens landgoed wandelt. Plotseling gaat hij tegen haar spreken over
zijn vaderschap en over het buurmeisje, dat hij vanaf zijn prilste jaren gekend
heeft. „Ik ken haar al heel lang", zegt hij, „voor haar ben ik meer dan een
spijkerbroek of een mooie kop met krullen . . .", daarbij direct aansluitend aan
de diepzinnigste complimentjes waar zijn tochtgenote aan toe is gekomen.
Ik geloof, dat wij hier getuige zijn van een regelrechte „bekering": een
bekering tot de humaniteit, een bevrij ding uit een samenleving waarin mensen,
lichamen en gevoelens tot „dingen" zijn geworden. In het buurmeisje ontdekt
hij achter het sexuele object de mens, omdat hij zich realiseert dat zij in hem
altijd de mens en nooit „het object" heeft gezien.
Het is geen morele bekering — de lijkschennis zou dan een flagrante tegenstrijdigheid worden. Maar de eenzame dode wordt in deze gedachtengang niet
meer of minder dan een exponent van die „oudere generatie": even dood en in
de meest letterlijke zin tot object geworden: laatste consequentie van een sterfproces dat de samenleving der ouderen ondermijnt en aantast. De diefstal —
hoe verwerpelijk ook uit moreel standpunt — is een verovering op de dood,
de „Verdinglichung" van een moderne cultuur. Hij wordt gepleegd uit naam
van de menselijkheid en terwille van de menselijkheid. „Ik heb er geen levende
ziel mee benadeeld", zegt hij aan het einde van de dag, als het buurmeisje hem
ongerust vraagt, hoe hij aan het geld is gekomen. Hij heeft letterlijk en symbolisch gelijk . . . .
En daarmee ontstaat dan de grillige en beklemmende paradox die ik zo in dat
einde waardeer: de paradox van een immorele, of liever: een amorele humaniteit. Er zit een gevaarlijk revolutionair elan in dat slot — ik ben mij daar ter
dege van bewust; de rancune die bij een De Sica nog doordrenkt was van een
milde humor, treedt hier bijna ongecamoufleerd aan de dag. De arbeider, die in
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De Fietsendieven tenslotte uit rancune zelf een fiets ging stelen, liep nog tegen
de lamp, en verdween, huilend van vernedering, in de mensenmenigte; de lijkschenner uit Later zul je dansen komt ongedeerd thuis en speelt met zijn kind
en belooft haar dat zij later werkelijk zal dansen . . . .
Een amoreel slot? Ongetwijfeld. Een negatief slot? Daar ben ik nu juist niet
zo van overtuigd. Sterker: ik gieloof in de toekomst van die twee jonge mensen.
Ik kan aannemen — en ik hoef mij zelf daar niet eens zoveel geweld voor aan
te doen — dat zij ,een toekomst hebben. Er is aan het slot zo'n duidelijke levenswil, zo'n duidelijke aanvaarding van het leven, ondanks dies, dat ik dit para.doxale slot mijlenver stel boven het morbide negativisme waarop de films van
het genre sons maar al te dikwijls onthalen — am dan maar helemaal niet te
spreken van het bravenmansprocede waarmee men de gecompliceerde verhoudingen van onze samenleving en de crisis-situatie der j ongeren naar hun morele
einde draait.
Dat hier die crisissituatie, in tegenstelling tot die in de Franse of Amerikaanse films, allereerst sociaal bepaald is, en uit typisch Italiaanse maatschappelijke
toestanden afgeleid moet warden, lijkt mij een zaak van betrekkelijk andergeschikt belang. De wezenlijke crisis-situatie valt overal te definieren als de
„Verdinglichung", de ontmenselijking der verhoudingen, die een wezenlijke
communicatie tussen de mensen onmogelijk maakt. Niet in de sociale condities
op zichzelf, maar in de herontdekking der humaniteit schuilt de hoop op een
„betere toekomst" voor dit prille, illegitieme echtpaar . . . .
In Later zul je dansen zijn bijna alle elementen aanwezig van het genre: de
eenzaamheid, de geisoleerdheid, de promiscuiteit en de misdadigheid. En tegelijk steekt de film mijlenver boven het genre uit. Allereerst omdat die elementen
bier met een bijzondere subtiliteit in de realiteit worden opgespoord en niet
a priori worden opgelegd. En ten tweede, omdat hier principieel met de filmmythe van „de moderne jeugd" wordt gebroken. Beide kenmerken heeft deze
film gemeen met Les quatre cent coups.
Ik zou er nog an ander hoogtepunt bij willen noemen: de film Shadows van
John Cassavetes, die op de Filmweek te Arnhem zijn Nederlandse premiere
beleefde. Het is een film die volgens een zeer nieuw en gewaagd improvisatieprincipe is gemaakt, maar die met de twee andere films de onbevangenheid en
de subtiliteit van waarneming gemeen heeft. En het moge als een kleine, maar
lichtende troost gelden, dat ook deze film, evenals de beide andere, niet
negativistisch eindigt, maar — hoe dan ook — een weg naar de toekomst
openlaat . . . .

PAUL RUYS S.J.

Duitsland en Berlijn
anno 1945

E huidige spanning tussen Oost en West, waarvan Berlijn het voorwendsel
D
is, staat een serene studie van de gebeurtenissen welke aan de oorsprong
liggen van het eigenaardig statuut van de voormalige Duitse hoofdstad, wel
.een beetje in de weg, loch wil men enigszins begrijpen welke de ware inzet is
van de tegenwoordige crisis en welke de onomstotelijke rechten zijn van de
betrokken partijen, dan wordt zulk een studie onontbeerlijk. Als wij thans lezen
dat het statuut van Berlijn een „ongerijmdheid" is, dat de oorsprong ervan een
danker „mysterie" is en dat zij die er verantwoordelijk voor zijn, wel „krankzinnig" moeten geweest zijn, dan kunnen dergelijke uitlatingen alleen toegeschreven worden aan wrevel of angst: zij berusten op geen enkel objectief geschiedkundig gegeven. Het Vier-Machten-statuut, dat in 1945 werd uitgedacht, was
op dat ogenblik alles behalve een ongerijmdheid; hoe het ontstaan is, is helemaal geen mysterie: nu het Department of State omvangrijke collecties heeft
gepubliceerd over de conferenties van Yalta, Teheran en Potsdam, zijn we voldoende gedocumenteerd; de personen die verantwoordelijk waren voor het
bezettingsplan, zetelden in de Europese Raadgevende Commissie (European
Advisory Commission) in 1944 en 1945, en hun namen zijn bekend: John G.
Winant voor de Verenigde Staten, Sir William Strang voor Groot-Brittannie en
Fedor T. Gusev voor de Sovjet-Unie; het waren eervolle onderhandelaars, die
zich bewust waren van het belang van hun opdracht, inzicht hadden in de alternatieve oplossingen die voor hen openstonden en hun keuze vastlegden in het
besef, de belangen van hun respectievelijke naties oprecht te dienen.
Als we de gebeurtenissen en stellingnamen die het Vier-Machten-statuut van
Berlijn hebben bepaald, eerlijk willen onderzoeken, en tot enig resultaat willen
komen, dan moeten we vooraf toch enkele elementaire regelen in acht nemen.
Het bezettingsstatuut van Berlijn werd reeds gedurende de oorlog ontworpen en
wel in de laatste fase van de oorlog, welke gekenmerkt was door uiterst snelle
veranderingen in de militaire en politieke verhoudingen, zowel tussen de oorlogvoerende landen als tussen de leden van de coalitie die tegen het Derde Rijk
oprukte. Het was niet uitsluitend als een militaire maatregel bedoeld, maar in
de eerste plaats als een politieke daad die de uitroeiing van het militarisme en
het nazisme in Duitsland tot voorwerp had. Tegen Nazi-Duitsland vocht niet
het leger van an Staat, maar de legers van een coalitie die slechts samen werd
gehouden door een band: de wil om de gemeenschappelijke vijand te vernietigen. In deze strijd moesten de Geallieerden steeds een hoge prioriteit blijven
toekennen aan hun solidariteit en het was geen daad van politieke zwakheid,
er naar te streven deze solidariteit oak na de oorlog te bewaren.
Met inachtneming hiervan kunnen wij dan de ontstaansgeschiedenis van het
Vier-Machten-stelsel proberen te reconstrueren. Wij zullen achtereenvolgens
onderzoeken welke de toestand was in Duitsland aan het einde van de oorlog;
welke de inzichten van de Geallieerden waren betreffende de politieke toekomst
van Duitsland, en daarbij aansluitend, welke hun planners waren voor de bezetting van het land; welke de militaire toestand was aan het einde van de vijande-
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lijkheden; tenslotte, welke regelingen getroffen werden am de toegang van de
Westerse machten tot Berlijn te verzekeren.
Berlijn, hoofdstad van het Derde Rijk
Nadat hij de mislukking van het offensief in de Ardennen had meegemaakt
vanuit het Hoofdkwartier-Westen te Ziegenburg (Hesse), was Hitler op 16
jan.uari 1945 naar Berlijn teruggekeerd. Naar het Hoofdkwartier-Oosten te
Rastenburg (Oast Pruisen) kon hij niet meer terug: de Russen waren op 13
januari in dit gebied hun wintercampagne begonnen. Hitler had zijn hoofdlcwartier in de bunkers van de Rijkskanselarij opgeslagen in het grootste geheim.
Eerst op 22 april, op het ogenblik dat hij zijn voornemen te kennen gaf, de
stad niet meer te zullen verlaten, werd de Berlijnse bevolking op de hoogte
gebracht van de aanwezigheid van de Fiihrer. Dezelfde dag werden de eerste
Russische tanks opgemerkt in de nabijheid van de Duitse hoofdstad en werd het
duidelijk dat Berlijn het lot van Stalingrad en Warschau niet zou bespaard
blijven. Op 20 april hadden de ministeriele departementen met hun archieven
Berlijn verlaten; zij werden geevacueerd deels naar het Noorden in de omgeving van Lubeck en deels naar het zuiden in de buurt van Munchen. Goring
verliet Berlijn in de richting van Beieren, Himmler en Ribbentrop vluchtten
naar het noord-westen. Toen op 25 april de slag om Berlijn begon, was Hitler
daar alleen achtergebleven met enkele medewerkers waarvan GObbels de voornaamste was. Toen Keitel op 29 april Hitler berichtte dat de opmars van het
leger dat vanuit Mecklenburg de hoofdstad moest komen ontzetten, gestuit was,
besloot de Fiihrer zich het leven te benemen. Hij schreef zijn testament, wees
admiraal DOnitz als zijn opvolger aan en in de namiddag van 30 april pleegde
hij zelfmoord. Twee dagen later was Berlijn door de Russen veroverd.
Op zichzelf reeds belangrijk, hadden deze gebeurtenissen nog een diepere
betekenis: zij raakten het wezen zelf van het Duitse yolk. In de twaalf jaar van
zijn bestaan had het Nationaal-Socialistisch regime haast alle aspecten van het
nationale leven in Duitsland doortrokken. Het had zijn wil opgedrongen aan
het maatschappelijk leven in al zijn verscheidenheid. Alleen de kerkgemeenschappen waren er gedeeltelijk in geslaagd, aan zijn greep te ontsnappen. Heel
het staatsapparaat was gericht op de verwezenlijking van de nazi-ideologie en
op alle niveaus van de staatkundige organisatie waren de sleutelposities in handen van partijleden. Met de dood van Hitler verdween niet alleen het naziregime, maar ook elk maatschappelijk verband dat een yolk bijeenhoudt en
meteen de Duitse natie. Met de militaire nederlaag stortte het politiek regime in,
met het politiek regime viel het maatschappelijk bestel uiteen. Met de ondergang
van het Hitler-bewind bleef er in Duitsland geen gezag over dat de regering
van het land kon overnemen op voorwaarden die door de zegevierende mogendheden aanvaard konden warden.
In 1944 hadden de Geallieerden een ontwerp van capitulatie voor Duitsland
voorbereid. Nadat een verklaring van militaire overgave hield dit stuk ook
bepalingen in voor een politieke capitulatie. Aileen de militaire capitulatie werd
aan het Duitse Opperbevel ter ondertekening voorgelegd. Het ontwerp van
politieke overgave bleef ongebruikt, omdat er geen enkele Duitse regering
meer bestond die de verantwoordelijkheid op zich kon nemen de Duitse Staat
te binden en tegenover het Duitse yolk en tegenover de zegevierende mogend-

DUITSLAND EN BERLIJN ANNO 1945

33

heden. Wel lieten de Geallieerden de „regering" Diinitz tot 25 mei bestaan,
zij deden zelfs moeite, de wettelijkheid van dit bewind te toetsen, maar verder
ging het niet en kon het ook niet gaan. DOnitz was tot aan Hitlers dood het
nazi-regime trouw gebleven; noch voor het Duitse yolk, noch voor de gemeenschap van Staten kon zijn „regering" de continulteit van de Duitse Staat verzekeren. Aileen een eenzijdige verklaring van de coalitie der zegevierende
Staten kon de bestendiging van de Duitse Staat na de nederlaag waarborgen.
Dit deden zij dan ook in de Proclamatie van 5 juni, waarin zij o.m. afkondigden dat alle machten, ook de politieke, door hen zouden warden uitgeoefend.
Indien Duitsland in een min of meer nabije toekomst over een eigen Staat zou
beschikken, dan zou die Staat in hoge mate de emanatie zijn van de bezettende
machten. Op de bezetters kon de toekomstige Duitse regering (of konden de
toekomstige Duitse regeringen) geen verhaal laten gelden. Indien Duitsland
een zou blijven, dan zou het niet zijn krachtens overeenkomsten gesloten tussen
de overwonnenen en de overwinnaars, maar krachtens verbintenissen van de
zegevierende mogendheden onder elkaar.
Berlijin had aldus elke politieke betekenis verloren. Met het verdwijnen van
het Nazi-bewind, verdween ook de politieke symbolische waarde die aan de
hoofdstad was gehecht. Met het verlies van haar politieke waarde, verloor de
stad ook alle militair belang. In die zin had Eisenhower gelijk, meer belang te
hechten aan de totale vernietiging van de Duitse strijdkrachten dan aan de verovering van Berlijn. In de beperkte context van de gebeurtenissen in de lente
van 1945 en met het doel voor ogen, een einde te maken aan de oorlog tegen
Nazi-Duitsland, was zijn inzicht juist. Kortzichtig was het echter met betrekking
tot de toekomst en in verband met de verhoudingen met de Russische bondgenoot. Berlijn had immers wel alle betekenis verloren als zetel van de naziregering, maar het zou er nu, krachtens de overeenkomsten tussen de Geallieerden,
een nieuwe krijgen als zetel van het vierledig militair bewind. Berlijn werd het
symbool van een nieuwe politieke waarde: het statuut van de stad symboliseerde
niet alleen de hoop op eenheid die aan Duitsland gewaarborgd bleef door de
zegevierende machten, doch vooral de solidariteit van de Geallieerden ten overstaan van de toekomst van Duitsland. De Russen hadden een dubbele grond
voor hun aanspraken op de stad: het feit dat zij Berlijn hadden veroverd en de
overeenkomsten met de Amerikanen en de Engelsen. Deze laatsten konden zich
alleen op de overeenkomsten met de Sovjets beroepen am hun aanspraken op
aanwezigheid in de stad te vestigen. Van meet of aan was hun positie in Beth' n
aldus een tikje ondergeschikt aan die van de Russen.
Het Vier-Machten-statuut van Berlijn werd tussen mei en juli 1945 reeds
bepaald door de opvattingen welke de zegevierende mogendheden afzonderlijk
koesterden omtrent de toekomst van heel Duitsland. De politieke toekomst van
Duitsland was zelf afhankelijk van de regelingen die getroffen waren voor de
bezetting van het land. Welk gebied elk der veroveraars zou bezetten, hadden
zij onder elkaar in akkoorden vastgelegd, maar uiteindelijk kon ieder zijn gebied
nog omschrijven overeenkomstig hetgeen hij zelf feitelijk had veroverd.
De politieke toekomst van Duitsland
De Geallieerden beoogden niet alleen de militaire nederlaag van het Derde
Rijk, zij wilden bovendien het Duitse militarisme en nationaal-socialisme vernie3
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tigen. Zij wilden m.a.w. de maatschappelijke organisatie van Duitsland zo
beinvloeden, dat dit land in de toekomst niet meer in staat zou zijn de vrede te
verstoren zoals het nu reeds tweemaal had gedaan in an generatie. Om dit doel
te bereiken werden verschillende middelen uitgedacht: volledige ontwapening,
neutralisatie, ontmanteling van de zware industrie (Plan Morgenthau), een verregaande decentralisatie waarin Pruisen zijn overwicht zou verliezen, en ten
slotte een verdeling van Duitsland in verschillende zelfstandige Staten. Op de
Conferentie van Teheran, in december 1943, werd het onderwerp door de
Grote Drie aangesneden. Roosevelt stand een verdeling van Duitsland in vijf
zelfstandige Staten voor; Churchill vond het beter Duitsland in tweeen te delen
en wees op de voordelen van de oprichting van een Donau-federatie, waarvan
Beieren en Oostenrijk de voornaamste componenten zouden zijn; Stalin ging
akkoord met het principe van de verdeling, doch sprak zich niet uit over de
wijze waarop die zou moeten geschieden. In Teheran werd echter nog geen
enkele verbintenis aangegaan betreffende een mogelijke verdeling van Duitsland. Te Yalta, in februari 1945, werd het onderwerp opnieuw aangesneden.
Stalin en Molotov drongen er op aan dat de Grote Drie tot een beslissing en
een vast akkoord zouden komen. Churchill en Eden, gevolgd door Roosevelt,
bleven aarzelen en weigerden zich te binden. In het Protocol van de Conferentie
werd het woord verdeling (dismemberment) toch ingelast in het ontwerp van
de capitulatie-voorwaarden die aan Duitsland zouden opgelegd warden. De
tekst luidde: „Het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en
de Sovjet-Unie zullen met betrekking tot Duitsland het opperste gezag bezitten.
In de uitoefening van dit gezag zullen zij maatregelen van dien aard nemen,
met inbegrip van volledige ontwapening, demilitarisatie en verdeling, die zij
onontbeerlijk achten voor de toekomstige vrede en veiligheid". Zes weken later
liet Churchill echter reeds horen dat hij met een verdelingsplan geen vrede kon
nemen zolang zijn twijfels omtrent de Russische bedoelingen niet waren opgeklaard. Roosevelt scheen nog meer terughoudend te zijn. Het Morgenthau-plan,
dat van Duitsland een agrarisch land wilde maken en dat Roosevelt in september 1944 had goedgekeurd, had hem heel wat last bezorgd bij zijn onmiddellijke medewerkers en had hem niet gediend in de presidentiele kiescampagne.
Ook had hij niet gewacht om zijn beslissing te herroepen en hij had er bij
verklaard dat hij niet meer te vinden zou zijn voor enig plan met betrekking
tot de politieke toekomst van Duitsland voor de militaire overwinning. Deze
ervaring moet zijn houding te Yalta verklaren en verklaart ook dat de Geallieerde mogendheden op het ogenblik van de zegepraal helemaal geen plan en geen
onderlinge overeenkomsten hadden aangaande het politieke lot van het verpletterde Duitsland.
De eerste die na de zegepraal zijn mening te kennen gaf, was Stalin. Ter
gelegenheid van een overwinningsfeest voor het Rode Leger op 9 mei 1945
verklaarde hij dat de Sovjet-Unie de victorie vierde, maar dat het niet in haar
bedoeling lag, noch om Duitsland te verdelen, noch om Duitsland te vernietigen. Toen Harry Hopkins, de persoonlijke gezant van Roosevelt op het einde
van de maand uitleg vroeg van deze verklaring, kreeg hij ten antwoord dat dit
alles tussen de Geallieerden een open vraag was gebleven en dat zij de zaak
zouden moeten uitmaken op hun eerstkomende ontmoeting. De leiders van de
coalitie vonden elkaar terug te Potsdam (17 juli - 2 augustus 1945) en bespraken er hun politick ten overstaan van Duitsland. De idee van de verdeling werd
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opgegeven: voor de Amerikanen en de Engelsen bleef de verdeling een bevredigende oplossing van het Duitse vraagstuk, indien de Duitsers haar zelf
zouden bevorderen; de Russen wilden er niet meer van horen. Als richtlijn werd
dan vastgelegd, dat Duitsland als een economische eenheid zou behandeld warden en dat rationale en democratische Duitse instellingen van onderaan zouden
worden opgebouwd, eerst op het niveau van de gemeente en de provincie en
pas later op het niveau van het centraal bestuur. In de grand betekende dit dat
de bezettende machten naar eigen goeddunken in Duitsland zouden kunnen
optreden en dat de politieke toekomst van het land bleef afhangen van hun
optreden in hun respectievelijke zones en van de overeenkomsten welke zij
onder elkaar wilden sluiten en naleven.
De bezettingsakkoorden
Welke waren nu de verbintenissen welke de Geallieerden tegenover elkaar
hadden aangegaan betreffende de bezetting van Duitsland? In de eerste plaats
is er het Protocol betreffende de bezettingszones in Duitsland en Groot-Berlijn,
dat op 12 september 1944 te Londen gesloten werd in de boezem van de Europese Raadgevende Commissie. Dit akkoord werd op 14 november 1944 herzien
en voor de opening van de Yalta-Conferentie door de drie betrokken regeringshoofden bekrachtigd. Duitsland werd in vier zones verdeeld: een oostelijke
onder Russische, een noord-westelijke onder Britse, een zuid-westelijke ander
Amerikaanse, en de zone van Groot-Berlijn onder een gemeenschappelijke bezetting. Gedurende de Potsdam-Conferentie, op 26 juli 1945, werd dit akkoord
nogmaals geamendeerd om ten koste van het territoir door de Amerikanen en
Engelsen bezet, een zone in Duitsland en een sector in Berlijn in te ruimen voor
de Fransen.
De grootste moeilijkheden in het totstandkomen van deze overeenkomst kwamen niet van de Russen, maar van de Amerikanen en de Engelsen, die elk
beslag wilden leggen op de rijke noord-westelijke zone met de Noordzeehavens
en het Ruhrgebied. Uiteindelijk zagen de Amerikanen of van hun aanspraken,
doch zij eisten de havens van Bremen en Bremerhaven op, alsmede vrije toegangswegen naar hun zone. Aldus ontstond de paradoxale toestand, dat in het
Protocol de Engelsen aan de Amerikanen een vrije toegang verzekerden naar de
Amerikaanse zone, maar dat noch de Amerikanen noch de Engelsen gelijksoortige garanties vorderden van de Russen om hun vrije toegang naar hun sectoren
in Berlijn te verzekeren. In de boezem van de Europese Raadgevende Commissie
werd verder op 14 november 1944 een overeenkomst ondertekend die het
bestuursapparaat van de bezettende machten in Duitsland regelde. Het hoofdprincipe van beheer luidde als volgt: „Het opperste gezag in Duitsland zal warden uitgeoefend, op instructie van hun respectievelijke regeringen, door de
Opperbevelhebbers van de strijdkrachten van de Verenigde Staten, van het Verenigd Koninkrijk en van de Sovjet-Unie, ieder in zijn eigen bezettingszone, en
ook gezamenlijk, in aangelegenheden die Duitsland in zijn geheel aangaan, in
hun hoedanigheid van leden van het opperste orgaan van beheer dat door deze
overeenkomst wordt opgericht". Deze bepaling, die nogal onhandig was opgesteld, was vatbaar voor een dubbele interpretatie. Zij kon worden uitgelegd als
de bevestiging van de suprematie van de zone-commandanten elk in zijn zone
of als de bekrachtiging van het principe volgens welk het college, door de be-
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heerscommissie gevormd, een mime bevelsmacht uitoefent over de commandanten in de respectievelijke zones. Dit betekende dat, indien er ooit bevoegdheidsgeschillen zouden ontstaan, de zone-bevelhebbers het laatste woord zouden hebhen in toepassing van het principe beati possidentes, met als gevolg een feitelijke verdeling van Duitsland. Te Potsdam probeerde Truman tevergeefs deze
bepaling te verduidelijken (versta: te wijzigen) door een vervangtekst in te
dienen waarin het opperste gezag in onbetwistbare termen aan het college van
de Vier werd toegekend. Zijn voorstel werd door Stalin zonder meer van de
hand gewezen, onder voorwendsel dat het nutteloos was een reeds goedgekeurde
tekst opnieuw aan de orde te stellen. Het gevolg was uiteindelijk dat het gezag
van de Commandant elk in zijn zone — en elk in zijn sector van Berlijn — het
onvermijdelijk moest winnen van de collegiale instellingen. De verdeling van
Duitsland, waartoe geen enkel der zegevierende mogendheden zich had willen
binden, werd aldus een werkelijkheid, voortvloeiend uit de feitelijke verdeling
van het gezag over de verschillende bezettingszones. leder van de bezetters kon
nu blijven beweren dat hij aan de politieke eenheid van Duitsland vasthield en
aldus het Duitse yolk paaien. Maar ieder hield het pand van zijn bezettingszone
in de hand en kon dus voorwaarden stellen voor die cenheid: de eenheid zou
niet verwezenlijkt worden, tenzij Duitsland in zijn geheel een politieke richting
insloeg en instellingen aanvaardde die overeenstemden met de belangen van de
ene of de andere bezetter. De verdeeldheid tussen de bezetters moest dan als
onvermijdelijk gevolg de verdeling van Duitsland hebben.
Het uitspelen van het vuistpand
Toen de Duitse legers de wapens neerlegden, bleef er van de factoren die de
eenheid van de Duitse Staat konden waarborgen, niet veel meer over: Berlijn
had gecapituleerd uitsluitend in de handen van de Russen, het Duitse staatsapparaat was ineengestort met de zelfmoord van de Fiihrer, de preeminentie van
de zone-commandanten in hun respectievelijke bezettingszones boven het gezag
van het college der Vier was in de akkoorden tussen de hoof den van de coalitie
erkend. Maar voor alles voltrokken was, speelde nog een laatste factor mee die
niet zozeer betrekking had op de verhoudingen van de coalitie tegenover Duitsland als wel op de verhoudingen tussen de leden van de coalitie zelf. Elk voor
zich moesten zij het antwoord geven op de volgende vraag: zouden zij zich in
hun gedragingen laten leiden door de rechten welke zij verworven hadden door
de verovering van Duits grondgebied, of door de rechten welke zij onder elkaar
hadden bedongen en in formele akkoorden vastgelegd? Naar gelang zij zich
lieten leiden door het ene of het andere principe zouden er voor hen zelf, voor
hun onderlinge betrekkingen en voor de toekomst van Duitsland een hele reeks
van haast onherroepelijke gevolgen uit voortvloeien. In hun wederzijdse betrekkingen zouden de leden van de coalitie zich zowel op het ene als op het andere
beginsel beroepen, naargelang zij er baat bij vonden of naargelang zij min of
meer waarde hechtten aan de bestendiging van hun alliantie.
Na de verovering van Berlijn beriepen de Russen zich op hun veroveringsrechten am het beheer van de gehele hoofdstad in handen te nemen. Op 9 mei
proclameerde generaal Joekov dat Berlijn de zetel werd van het Sovjet-militair
bestuur en liet de stadscommandant aan de Berlijnse bevolking weten dat het
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geheel van de administratieve en politieke machten krachtens volmachten toegekend door het opperbevel van het Rode Leger in zijn handen overging. Op 17
mei stelde de Russische Komendatura een nieuw stadsbestuur aan en benoemde
het een nieuwe burgemeester. Toen de Amerikaanse en Britse bevelhebbers zich
krachtens de vroeger gesloten afspraken in Berlijn wilden vestigen, lieten de
Russen hen duidelijk gevoelen dat zij hun kwartieren in de stad mochten
opslaan, niet uit hoof de van zelfstandige rechten, maar krachtens een privilege
dat hun door de Russische heer welwillend werd geschonken. Het Russisch
Commando zou bepalen wanneer de Westersen zich naar Berlijn, mochten begeven en over welke toegangswegen hun troepen mochten beschikken. De Russen bepaalden zelf de aard van toezicht dat zij over de beweging van de Amerikaanse en Engelse troepen zouden uitoefenen. Toen de Amerikaanse tweede
gepantserde divisie op weg naar Berlijn op 3 juli aan de zonegrens te Helmstedt
aankwam, werden haar konvooipapieren door de Russen aan een werkelijke
telling van iedere wagen en ieder manschap getoetst; de Amerikanen, die haast
hadden om 's anderdaags hun nationals feestdag met een parade in Berlijn te
vieren, werden zeven uren opgehouden.
Doch de Amerikanen hadden ook de hand gelegd op een waardevol gebied,
dat zij als vuistpand konden gebruiken om de Russen tot een vergelijk te dwingen. De laatste dagen van de krijgsverrichtingen waren zij diep doorgedrongen
in een gebied dat aan de Russische bezetting was toegewezen. In Thuringen,
West-Saksen en Saksen-Anhalt hadden zij 35.000 km 2 veroverd, een derde van
de Sovjet-zone, met een bevolking van 8 miljoen zielen en aanzienlijke industriele complexen. Churchill drong er bij Truman op aan dat de Amerikaanse strij dkrachten dit gebied niet zouden ontzetten voor dat de Russen tastbare bewijzen
van inschikkelijkheid hadden geleverd. Dit kostbare pand moest de Russen er
toe bewegen niet alleen om de Westerse Geallieerden toegang tot Berlijn te
verschaffen, maar ook om hun aandeel in de bezetting van Oostenrijk, dat haast
geheel in Russische handen was gevallen, te verzekeren.
In een schrijven van 4 juni 1945 wees Churchill Truman op het gevaar, „de
Sovjet-macht in het hart van Europa te brengen en aldus een ijzeren gordijn te
zien neergaan tussen ons en alles in het Oosten". Uiteindelijk namen de Westerse mogendheden dan toch positie in Berlijn, in Wenen en in de hun toegekende
zones in Oostenrijk. De coalitie was uiteen gevallen al even plotseling als zij tot
stand gekomen was.
In al zijn relaties met de Westerse Staatshoofden had Stalin gedurende de
oorlog nooit een woord gerept over de communistische ideologic die zijn bewind
doordrong; steeds had hij met hen van gedachten gewisseld in termen van
macht en prestige en nooit had hij gesproken in marxistisch-leninistisch
jargon. Nu de strijd tegen Nazi-Duitsland ten einde was, kon hij het communistisch dogma ongehinderd als een instrument van macht aan de onderworpen
volkeren opdringen. In Duitsland, beroofd van Oost-Pruisen en van de gebieden
die aan Palen waren toegekend, kon hij onder de bewaking van het Rode Leger
een communistische revolutie doorvoeren, terwijl Amerikanen, Engelsen en
Fransen de Duitsers die onder hun beheer stonden lieten ontwaken voor de
democratic. Aan beide zij den van de scheidingslijn tussen Oosterse en Westerse
zones voltrok zich samen met de beslissing van de wapens ook een politieke
revolutie. Het ene, maar kapitale verschil in die omwenteling was dat zij in het
Westen bewerkt werd door de vrije wilsuitdrukking van de Duitse bevolking.
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terwijI zij in het Oosten opgedrongen werd door de bezetter en zijn handlangers.
Het drama van Duitsland is het drama van Berlijn en omgekeerd. Het lag
in kiem in de regelingen die in 1945 waren getroffen, niet als een onvermijdelijke fataliteit, maar als een van de vele mogelijkheden die uit de chaos van de
oorlog voortvloeiden. Dat juist deze mogelijkheid werkelijkheid werd, moet
zowel aan de nalatenschap van het Hitler-regime in Duitsland zelf worden
toegeschreven, als aan de rivaliteiten en ideologische tegenstellingen tussen de
Staten die door Hitler in een toevallig bondgenootschap waren samengedreven.
Dat aan het Duitse probleem en aan de Berlijnse crisis een oplossing kan gevonden worden zonder wapengeweld, hangt nu nog of van een vrije daad
gesteld in alle bescheidenheid door het gehele Duitse yolk en in alle omzichtigheid door de grote rivalen in Oast en West. De vergissingen in de hitte en de
haast van de strijd in 1945 begaan, verdienen in de ogen van de geschiedenis
meer begrip en vergiffenis dan de misstappen welke in de betrekkelijke rust
van 1961 zouden kunnen gezet worden.

WETENSCHAPPELUKE KRONIEK

Ouderdomsbepaling
met behulp van koolstof-veertien
P. G. VAN BREEMEN S.J.

E kernfysica heeft een methode ontwikkeld om ouderdomsbepalingen uit
D
te voeren met behulp van radio-actieve koolstof; daarmee heeft zij een
waardevolle bijdrage geleverd aan tal van wetenschappen, waaronder ook verschillende geesteswetenschappen. Terwij1 men zich in de geologie en de archeologie tot nu toe vaak tevreden had moeten stellen met het bepalen van een
relatieve ouderdom of het onderbrengen van voorwerpen in bepaalde „stijrperioden, stelt de methode der radio-actieve koolstof ons in staat om zelfs van
geisoleerde vondsten rechtstreeks de absolute ouderdom te bepalen. Men heeft
ontdekt, dat in alle stoffen die koolstof bevatten, door de natuur als het ware
een ingebouwde ldok is aangebracht, en men heeft geleerd, hoe men op deze
klok de tijd kan aflezen. De gelukkige omstandigheid dat koolstof een zeer
verbreid element is (alle stoffen, die — hoe dan ook — aan de levende natuur
ontspringen, bevatten koolstof) geeft grate toepassingsmogelijkheden aan deze
tij dsmeting.
Principe der methode

De koolstof-atomen hebben gewoonlijk een kern, die bestaat uit 6 protonen
en 6 neutronen. Er zijn echter ook koolstof-atomen, waarvan de kern naast 6
protonen nog 8 neutronen bevat. Deze uitzonderlijke koolstofsoort (in vaktaal:
dit koolstof-isotoop) wordt aangeduid met het symbool C14, terwijl de gewone
koolstof door het symbool C 12 wordt weergegeven. Chemisch gezien hebben
beide koolstof-isotopen volmaakt dezelfde eigenschappen: alle verbindingen,
die de C12 kan vormen, kunnen precies even gemakkelijk door de C14 gevormd
warden. Als in een bepaalde hoeveelheid koolstof 1 procent C 14 voorkomt, dan
zal men dus ook 1 procent C14 vinden in alle verbindingen, die men uit die
hoeveelheid koolstof bereidt.
Nu is er in de natuur een bran, die voortdurend C 14 produceert en in roulatie
brengt. Als stikstof reageert met neutronen, dan heeft o.a. een reactie plaats,
waarbij C14 ontstaat. Stikstof is altijd royaal voorradig, omdat de lucht om ons
heen voornamelijk uit stikstof bestaat. Vrije neutronen zijn op aarde weliswaar
schaars, maar hoe hoger men komt in de atmosfeer, hoe meer vrije neutronen
er voorkomen, tot dat het aantal op 15 1 17 km hoogte een maximum bereikt
en bij nog groter hoogte snel afneemt. Deze neutronen ontstaan uit de kosmische straling. Zij gaan een reactie aan met de rijkelijk aanwezige stikstof, en zo
ontstaan per cm2 aardoppervlakte gemiddeld 2 1 3 atomen C14 per seconde.
Dit betekent, dat de jaarlijkse produktie van C14 in de hele atmosfeer ongeveer
9 kg bedraagt. Evenals de gewone koolstof wordt ook de C 14 binnen enkele
uren geoxydeerd door de aanwezige zuurstof, waarbij koolzuurgas ontstaat. Dit
koolzuurgas is chemisch identiek met het gewone koolzuurgas; slechts voor de
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kernfysicus is het gebrandmerkt, doordat het een C 14-atoom heeft in plaats van
een C12-atoom. Dit gebrandmerkte koolzuur is door de luchtstromingen spoedig
gelijkmatig over de hele atmosfeer verdeeld; het wordt door de planten op
precies dezelfde wijze opgenomen als normaal koolzuurgas. De plant wordt dus
besmet met een weinig C 14, en via de plant ook het dierenrijk en heel de
levende natuur.
De belangrijkste eigenschap van de C14 is echter nog steeds niet vermeld. We
hebben wel de nadruk gelegd op de chemische identiteit van C14 en C12 ; maar
dat neemt niet weg, dat het kernfysische verschil tussen deze twee koolstof-isotopen (het verschil in samenstelling van de kernen) in een zeer belangrijke
eigenschap resulteert. De C14 is nl. radio-actief, in tegenstelling tot de gewone
C12. Dit betekent, dat de C14-kern spontaan uiteenvalt. Het radio-actieve verval
is een mysterieus gebeuren, waarvan men nog maar weinig begrijpt. Met een
zeer constante snelheid vervalt een deel van de aanwezige kernen. Er zijn Been
middelen bekend, die dit verval-tempo kunnen versnellen of vertragen. Elke
radio-actieve stof heeft dan ook een z.g. halfwaarde-tijd, die karakteristiek is
voor die stof; men verstaat er onder, de tijd waarin de helft van de aanwezige
kernen uiteenvallen. Deze halfwaarde-tijd is onafhankelijk van alle omstandigheden. Voor C14 is de halfwaarde-tijd 5570 jaar 1). Deze halfwaarde-tijd is zeer
prettig. Tesamen met de algemene verbreidheid van het element koolstof vormt
deze halfwaarde-tijd de voornaamste reden van het succes der 04-methode. Van
de 9 kg C14, die per jaar ontstaat, is dus na 5570 jaar nog 4,5 kg over, en na
11.140 jaar nog 2,25 kg, etc. Men heeft goede redenen om aan te nemen, dat er
op het ogenblik evenwicht bestaat tussen ontstaan en uiteenvallen van C 14 : wat
door radio-actief verval aan C 14 verloren gaat, wordt juist weer aangevuld door
de produktie uit neutronen en stikstof in de stratosfeer. Dit zou betekenen, dat
er ongeveer 80 ton C14 op aarde aanwezig is; ofwel: op iedere miljoen kg C12
komt 0,002 gram C14 voor. Overal waar koolstof aanwezig is, die op een of
andere manier met het koolzuurgas uit de lucht in communicatie staat, is deze
zelfde verhouding van 1 atoom C 14 op 2 biljoen atomen C12. Hoe gering dit
percentage C14 ook is, het is groot genoeg om met de huidige kernfysische
detectie-middelen nauwkeurig en betrekkelijk gemakkelijk gemeten te worden.
Een levende plant neemt voortdurend koolzuurgas op uit de lucht, en heeft
daardoor steeds het bovenvermelde standaard-percentage C 14. Als de plant echter sterft, dan houdt de stofwisseling met de omringende atmosfeer op. Doordat
enerzijds de C14 radio-actief is (en dus in een bepaald tempo uiteenvalt) en
anderzijds aanvulling met nieuw C14 ,niet meer plaats vindt, loopt het percentage C14 terug. De jaarring van een sequoia of mammoetboom, zoals men die
vindt aan de West-helling van de Sierra Nevada in Californie, die volgens het
tellen der ringen 3000 jaar oud is, is minder radio-actief dan een jaarring, die
dateert uit de tijd van Columbus. Als in een oude, goed geconserveerde plant
het percentage C14 tot de helft is gedaald, betekent dit, dat deze plant 5570
jaar oud is; want dat is de tijd, waarin de helft van de oorspronkelijk aanwezige
radio-actieve koolstof uiteengevallen is.
Men moet echter zeer voorzichtig zijn met het nemen van monsters. Een
grotesk voorbeeld kan dit onmiddellijk duidelijk maken. Als men met de C141 ) Ter vergelijking zij vermeld, dat de halfwaardetijd van Thorium C' minder
dan 1 miljoenste seconde bedraagt en die van Uranium I bijna 5 miljard jaar. Daartussen komen allerlei andere halfwaarde-tijden voor.
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methode de leeftijd van houtwormen zou bepalen, die zo juist de 3000 jaar
oude jaarring van onze mammoetboom hebben uitgevreten, dan zou men een
leeftijd van 3000 jaar vinden, ofschoon de houtwormpjes kortgeleden nog welgemoed over onze hand kropen. Een minder gezocht voorbeeld is oude houtskool, waardoor ragfijne plantenworteltjes van een jonge plant zijn gegroeid;
zo'n monster is niet geschikt voor de C 14-methode, omdat het jonger zou lijken
dan het in feite is. Ook humus-achtige stoffen, die met het regenwater in de
grond dringen en zo in de houtskool terecht komen, kunnen een vals resultaat
veroorzaken. Planten langs grate snelwegen nemen uit de uitlaatgassen der
motoren oude koolstof op; het monster lijkt hierdoor gemiddeld 500 jaar
ouder. Zelfs bij de verpakking van het monster moet gezorgd worden, dat
papier, hout, lak, olie, e.d. het monster niet verontreinigen. Het ontdekken van
de vele manieren, waarop besmetting met jongere koolstof kan plaats hebben,
is een belangrijk onderdeel van het C14-onderzoek. Juist om dit soort besmetting door onoordeelkundige behandeling te voorkomen, ging de Nederlandse
C14-specialist, Prof. Hessel de Vries uit Groningen, vaak zelf zijn monsters
uitgraven.
Ouderdomsbepaling via deze methode veronderstelt dat het koolzuur in de
lucht door alle eeuwen heen steeds even sterk radio-actief is geweest. Dit komt
neer op de aanname, dat de kosmische straling (die de neutronenbron vormt,
waaruit met stikstof de radio-actieve koolstof ontstaat) in de laatste tijd (bijv.
de laatste 100.000 jaar) een constante intensiteit heeft gehad. Dit is uiteraard
moeilijk direct te verifieren, maar van de andere kant zijn er geen aanwijzingen
voor ingrijpende variaties gedurende de laatste 100.000 jaar; voor de laatste
10.000 jaar is het zelfs tamelijk zeker, dat geen wijziging van betekenis heeft
plaats gehad.
Uitvoering der meting

De meting geschiedt met behulp van de bekende Geiger-teller. In zijn eenvoudigste gedaante is dit een cylindertje van bijv. 15 cm lengte en 4 cm middellijn; ze komen overigens voor in allerlei maten. Op de plaats van de as van de
cylinder is een dunne draad gespannen, die op een positieve elektrische spanning van 6000 a 8000 Volt wordt gehouden. De cylinder is met gas gevuld (het
z.g. telgas). Het verval van een radio-actieve kern veroorzaakt een lawineachtige ionisatie van het telgas, die groot genoeg is om via de hoogspanningsdraad geregistreerd te worden, bijv. als een duidelijke tik in een luidspreker of
doordat er een telmechanisme verspringt. Uiteindelijk komt het er dus op neer,
dat men stuk voor stuk het uiteenvallen van de individuele kernen telt. Men
heeft dan meteen een maat voor de radio-activiteit van een stof: hoe meer
desintegraties per minuut men telt in bijv. 1 milligram, des te sterker is de stof
radio-actief.
Nu is het meten van de radio-activiteit van C 14 om twee redenen bijzonder
moeilijk. Ten eerste vervallen er per tiidseenheid betrekkelijk weinig 0 4-kernen, omdat de halfwaarde-tijd tamelijk hoog is; allerlei radio-actieve verontreinigingen door kosmische straling e.d., die ook door de Geigerteller geteld
worden, dreigen daardoor de eigenlijke 0 4 -desintegratie te overwoekeren. Ten
tweede geeft de uiteenvallende C 14 -kern aan het vrijkomende elektron (dat de
lawine in de telbuis en dus ook het tellen zelf moet veroorzaken) slechts een
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zeer kleine snelheid mee; we zeggen, dat de strafing van de C14 erg „zacht" is,
d.w.z. weinig doordringend. Een velletje perkament is gewoonlijk al voldoende
om de straling of te schermen. Men kan zelfs alleen maar met dunne laagjes
vaste koolstof werken, omdat anders de straling van de achterkant van het laagje al geabsarbeerd wordt door de rest van het laagje zelf, ve6rdat ze het telgas
bereikt heeft. Vanzelfsprekend moet men in het geval van C 14 de radio-actieve
koolstof ook in de telbuis zelf aanbrengen, omdat de straling niet door de wand
van de telbuis kan heendringen. Deze twee moeilijkheden versterken elkaar:
omdat er maar weinig C14-kernen vervallen, zou men veel koolstof willen gebruiken; maar omdat de strafing zo zacht is, mag men slechts een dun laagje
aanbrengen op de binnenwand van de telbuis. Dit dilemma bracht Prof. Libby
uit Chicago (de vader van de 04-methode) er toe, am zeer grate telbuizen te
gebruiken. Hij verbrandde zijn monsters eerst tot koolzuurgas en reduceerde
daarna dit koolzuur tot zuivere koolstof. Deze koolstof werd dan in de Geigerteller gebracht.
Prof. de Vries heeft vanaf het begin een ander procede toegepast: hij gebruikte het tot koolzuurgas verbrande monster rechtstreeks als telgas. Dit heeft
vele voordelen. Op de eerste plaats hoeft hij het koolzuurgas niet te reduceren
tot vaste koolstof; dit betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van de bewerkingen met het monster. Verder heeft de Vries maar 10 procent nodig van het
materiaal, dat Libby nodig heeft: de Vries kon met 1 gram van het monster
volstaan. Ook is de bediening van de telbuis eenvoudiger als men geen vaste
koolstof op de binnenwand hoeft aan te brengen.
Na deze hoopgevende inleiding wacht ons echter een niet geringe teleurstelling, wanneer we onze meting werkelijk gaan uitvoeren. We zullen de moeilijkheid beschrijven aan de hand van de resultaten, die de eerste telbuis van Prof.
de Vries opleverde; deze telbuis was 16 cm lang en had een diameter van 5 cm.
Gevuld met jonge (dus veel C14 bevattende) koolzuur gaf deze buis 206 aanslagen per minuut. Gevuld met koolzuur uit antraciet, waarvan men zeker wist,
dat er geen radio-actieve koolstof meer in was, gaf de buis niettemin nog 200
aanslagen per minuut. Men noemt deze 200 aanslagen het nuleffect of de
achtergrond. Soortgelijke ervaringen had Libby ook opgedaan: 7 aanslagen per
minuut tegen een achtergrond van 500. Het nuleffect wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosmische strafing, die de teller binnendringt; en verder door
de radio-actieve verontreinigingen die in het laboratorium, — zoals overal
elders —, aanwezig zijn. Tegen deze achtergrond van 200 aanslagen per minuut
zijn de 6 aanslagen van het jonge koolzuur nog wel aan te tonen, maar de
graad van radio-activiteit kon onmogelijk zó nauwkeurig gemeten worden, dat
een enigszins nauwkeurige ouderdomsbepaling zou kunnen geschieden. Men
probeerde daarom het nuleffect naar beneden te drukken. Zowel Libby als
de Vries brachten eerst een ijzer-pantser aan (van resp. 10 en 30 cm dikte),
waardoor een deel van de straling, die van buitenaf de telbuis dreigde binnen te
dringen, geabsorbeerd werd. Per telbuis gebruikte de Vries ongeveer 4 ton ijzer.
In Groningen zakte daardoor het nuleffect van 200 tot 64 aanslagen per minuut. De volgende stap was de z.g. anti-caincidentie-schakeling, om de deeltjes,
die door het ijzer-pantser heen dringen, te elimineren. Hiertoe omringt men de
eigenlijke of primaire telbuis met een gesloten krans van secundaire telbuizen.
Elk deeltje, dat van buiten komend de primaire telbuis aanslaat, moet door een
van de secundaire telbuizen passeren, en slaat deze dus ook aan. Van de andere
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kant; als de primaire telbuis wordt aangeslagen door een C 14-desintegratie, die
binnen deze buis zelf plaats vindt, dan is de uitgezonden strafing te zwak om
door de wand van de buis heen te dringen (cf. vorige pagina), en wordt er dus
geen secundaire teller aangeslagen. Onder een anti-colncidentie-schakeling verstaat men nu een elektronische schakeling, die nlet telt als de primaire en een
van de secundaire tellers warden aangeslagen, doch die alleen telt als uitsluitend
de primaire buis wordt aangeslagen. Met deze schakeling werd het nuleffect in
het laboratorium van Prof. de Vries teruggebracht van 64 tot 4 aanslagen per
minuut. Omdat de wanden van de telbuizen en het ijzer-pantser zelf ook nog
sporen van radio-actieve stoffen bevatten, zal het nooit mogelijk zijn, om het
nuleffect helemaal te doen verdwijnen. Door een verbetering van de afscherming (door paraffine aan te brengen om de neutronen op te vangen) kwam
de Vries tot een nuleffect van 2,5 aanslagen per minuut. Het zal overbodig zijn,
op te merken, dat de vermelde getallen steeds een gemiddelde waarde vertegenwoordigen; de werkelijke waarden schommelen er om heen. Dit maakt het juist
zo moeilijk om een redelijke nauwkeurigheid in de ouderdomsbepaling te bereiken. Als men slechts gedurende enkele minuten zou tellen, is de kans op afwijkingen door statistische fluctuaties natuurlijk veel groter dan wanneer men over
langere tijd telt. Men kan stellen, dat men voor jonge monsters in 48 uur het
aantal desintegraties per minuut tot op 1 procent nauwkeurig kan bepalen; dit
betekent, dat men de ouderdom van het monster kan vaststellen met een foutengrens van 80 jaar. Als vuistregel voor de nauwkeurigheid van de ouderdomsbepaling kan men nemen: voor recente monsters bedraagt de foutengrens tientallen jaren; voor monsters van 20.000 jaar geleden enkele eeuwen; voor 40.000
jaar oude monsters enkele duizenden jaren. Metingen van 50.000 jaar oude
monsters gebeuren thans in Groningen als routine-metingen. In enkele gevallen
kon men zelfs 70.000 jaar terug gaan.
Resultaten
De eerste publikaties over de 0 4-methode verschenen in 1946 en 1947 in
het leidende tijdschrift der fysische research: The Physical Review. Zij waren
van de hand van Prof. Willard F. Libby uit Chicago. Libby is altijd de grote
man van het C14-onderzoek gebleven. In 1960 werden zijn verdiensten beloond
met de hoogste onderscheiding die de natuurwetenschap kent: de Nobelprijs.
In de beginperiode heeft Libby zijn methode eerst een aantal malen getoetst
aan controle-metingen. Zijn eerste meting had een kwalitatief karakter: het
betrof recent methaan (uit de riolering van Baltimore) en oud methaan (uit
petroleum). Hij vond inderdaad verschil in radio-activiteit, zonder dat echter
de ouderdom kon worden aangegeven. Later nam hij o.a. twee monsters van een
sequoia die in 1874 was geveld. De monsters waren uit j aarringen, die 1300 en
2928 jaar oud waren, en die dus stamden uit 574 na Chr. en 1054 voor Chr.
Libby vond als resultaat: 580 ± 50 jaar na Chr. en 979 ± 70 jaar voor Chr.
Het dodenschip van Sesostris III, dat zich in een museum te Chicago bevindt,
en dat 3750 jaar oud is, moest ook een spaantje afstaan aan de moderne kern.fysica. Het resultaat van de proef was een ouderdoms-schatting van 3620
180 jaar. Hierna volgden vele onderzoekingen ten bate van de archeologie, de
ethnologie, de zoologie en de antropologie. Zo wordt met behulp van de C14methode b.v., aangetoond, dat de eerste mensen in Groot-Brittannie, Dene-
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marken en Noord-Amerika contemporain zijn. De Wenner Gren Foundation
voor antropologische onderzoekingen (waarmee Pater Teilhard de Chardin in
nauw contact stond) verschaft royale financièle bijdragen. De American Association of Anthropology en de Geological Society stellen een speciale commissie
samen voor de studie van de C 14-methode. Binnen weinige jaren is de methode
algemeen bekend en aanvaard.
In ons land is sedert 1950 te Groningen een uitgebreid onderzoek gaande op
dit gebied. Het stand onder leiding van de in dat jaar tot hoogleraar benoemde
Dr. Hessel de Vries. Helaas overleed Prof. de Vries op 23 december 1959 onder
tragische omstandigheden; hij was 43 jaar oud toen hij stierf. Het „In memoriam" in het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde kon zonder overdrijving
zeggen, dat hij het 04-anderzoek beheerste in al zijn aspecten. Hij heeft Groningen gemaakt tot een centrum van perfect uitgevoerde 0 4-research. Tussen
1952 en 1957 werden ongeveer 1000 monsters in zijn laboratorium gemeten.
Hij heeft o.a. de ouderdom bepaald van een grafheuvel bij Toterfout-Halve
Mij1 onder de gemeente Veldhoven (N.Br.), waarvoor hij 3055 -1-- 90 jaar
vond. Een hunebed in Diever bleek 3850 -+- 100 jaar oud. Een graanmonster
uit Midden-Europa, dat de Duitse professor Rotmahler ter onderzoek aanbood,
was 6100 ± 200 jaar oud. Op initiatief van de Delta-commissie heeft Prof. de
Vries ook onderzoekingen verricht over daling van de bodem.
Tot slot is het misschien aardig te vermelden, dat door de C 14-methode de
kernfysica zelfs een bescheiden bijdrage heeft mogen leveren aan de theologie.
De Dade-Zee rollen waren ingepakt in linnen omhulsels; de plantenvezels,
waaruit het linnen was bereid leenden zich voor een meting van radio-koolstaf.
Ze bleken te stammen uit de eerste of tweede eeuw voor Chr. Dessauer beschouwt de scheiding van theologie en fysica als een van de drie grootste
rampen, die de Christenheid getroffen hebben. Zouden er toch nieuwe contacten
groeien ?

KUNSTKRONIEK

In heilige gewaden
G. BEKAERT S.J.

Voor uw broeder Aaron zult gij heilige gewaden maken, een schitterende opsmuk. Daarvoor moet gij u richten tot de meest bekwame
kunstenaars die ik, Jahweh, een uitzonderlijke vaardigheid heb verleend. Zij zullen de gewaden van Aaron vervaardigen, zodat hij
gewijd kan worden tot de uitoefening van mijn priesterschap.
Exod. 28.2

ISSCHIEN is het geen toeval dat de liturgische beweging van onze dagen
ontstaan is in een tijd dat een nieuwe kunst de sociale inhibities van een
burgerlijke gemeenschap achter zich liet en in de bitterste omstandigheden haar
eigen wegen zocht. In deze twee domeinen van menselijke creativiteit — kunst
en liturgie — brak eenzelfde levenskracht los. Als we hier van twee verschillende domeinen spreken, zitten we echter al meteen op een dood spoor. Juist
deze apartheid openbaart de onvolgroeidheid van de moderne kunst en de
onvruchtbaarheid van de liturgische vernieuwing. Wat beide scheidt, is de
slechts vermeende, maar daarom des te onverbiddelijker grens van een religieus
atavisme. Beide hebben zich een eeuw lang min of meer niast elkaar ontwikkeld. Van de ene kant realiseerde de moderne kunst, in een wonderlijke vitaliteit, een voortdurend nieuw mensenbeeld. Dat zij meteen van de christenheid
vervreemdde, werd zij zich blijkbaar niet bewust; welk een weelde van ontplooiingsmogelijkheden zij had kunnen vinden in de eminent sociale binding
aan een liturgische gemeenschap, kon zij zich nauwelijks voorstellen. Aan de
kant van de liturgie liggen de verhoudingen anders. Terwij1 de kunst over de
liturgische taboes heen kon stappen zonder er haar eigen karakter en levenskracht bij in te boeten — jammer genoeg was dit ook de weg die van de Kerk
weg leidde kan de liturgie zich van de levende stroom van menselijke
creativiteit niet afsnijden zonder te verkommeren in een hopeloos intellectualisme. Van de breuk tussen liturgie en kunst was de liturgie het grote slachtoffer.
Zij moest zich voorthelpen op krukken van verstarde symbolen. Verblind door
eeuwenoude vooroordelen, waarop het patina van heilige absoluutheid lag, wees
zij de werkelijkheid of waarin zij zich, als in een levend organisme, had kunnen
uitvieren: de nieuwe mens die aan het groeien was en steeds voort blijft groeien.
De kloof tussen de creatieve spontaneiteit, waarin de gehele mens zich ten volle
engageert en uitleeft, en een dor maar uiterst taai gedachtenschema, waarin het
leven zich slechts kruipend kan realiseren, is de oorzaak van de betrekkelijke
inefficaciteit van het liturgisch leven van vandaag. Uit de spontane creativiteit
groeien steeds nieuwe symbolen waarin de mens zichzelf en zijn wereld doorschouwt en verwerkelijkt. Los hiervan kan het leven slechts trachten zich zo
goed en zo kwaad als het kan te realiseren in verouderde symbolen die het nooit
meer tot een authentieke vitaliteit kan wekken.
Het liturgisch gewaad is niets anders dan een element van het liturgisch
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leven. Uit de ontwikkeling van dit gewaad, vooral van de kazuifel, blijken de
consequenties van bovenstaande overwegingen. Ook op dit gebied heeft men
tot nog toe alleen binnen-liturgisch gedacht.
Laten wij in de eerste plaats even in grote trekken de geschiedenis van de
kazuifel in herinnering roepen. Oorspronkelijk was het ceremoniele opperkleed
van de priester bij de Eucharistie niets anders dan de casula (huisje) van de
Romeinse burger. Van een priesterlijk of liturgisch kleed was er in de eerste
tijden geen sprake. De behoefte hieraan is in elke religie echter zo primair, dat
ook de christenen er niet lang aan konden ontkomen. Uit een verwijt van Tertullianus aan de christenen blijkt dat de gewoonte bestond, de kazuifel bij het
gebed af te leggen. Eveneens in het begin van de 3e eeuw vindt een Clemens
van Alexandria het passend dat men een bijzonder gewaad aantrekt om zich tot
de liturgische viering te begeven. Een eigenlijke liturgische kleding is hiermee
nog niet bedoeld, maar de eerste stap wordt gezet in een evolutie. Bijna twee
eeuwen later, tegen het einde van de 4e eeuw, bepleit Hieronymus de noodzaak
van een specifiek liturgisch gewaad, zoals hij dat uit het Oude Testament had
leren kennen. Het kan wel enige verwondering wekken dat bijbelteksten als die
welke wij als motto boven dit artikel zetten, niet vroeger tot deze conclusie
hebben geleid. De gangbare patristiek interpreteerde de bijbel echter in een
louter allegorische zin: het Sacramentarium Leonianum b.v. past de voorschriften van het Oude Verbond toe op het kleed van de genade, het kleed van de
onschuld. Als Hieronymus dan over specifiek liturgische gewaden gaat spreken,
denkt hij nog niet direct aan een onderscheid met de profane kleding in stof,
snit of kleur, doch in de eerste plaats aan gangbare gewaden, die echter voor
de liturgische viering worden voorbehouden. Ook praktische overwegingen
kunnen hier in het spel zijn geweest. Wel komen we hiermee dichter bij het
gebruik van een exclusief symbolisch gewaad, dat zich definitief zal vestigen
met de verder schrijdende klerikalisering van de middeleeuwse gemeenschap.
In 428 antwoordt Paus Celestinus I op een vraag uit Gallie, dat men de clerus
moet herkennen aan zijn houding, niet aan zijn kleed. Een decreet van de Liber
Pontificialis uit het begin van de 6e eeuw, dat van Paus Stefanus I afkomstig
zou zijn, verbiedt de priesters het bij de liturgie gebruikte gewaad buiten de
kerk te dragen. Dit was dus reeds iets heel specifieks geworden en was niet mee
geevolueerd met de profane gebruiken, die zich onder Frankische invloed sterk
hadden gewijzigd. Van het ogenblik af dat het onderscheid tussen liturgisch en
profaan gewaad aanvaard is, komt men spoedig tot een expliciete symbolische
interpretatie van het liturgisch kleed. De tweede brief van de Pseudo-Germanus
van Parijs, uit de 6e - 7e eeuw, zinspeelt op de kazuifel als het specifiek priesterlijk gewaad. In 633 vermeldt de 28e canon van het vierde concilie van Toledo
de kazuifel als het gewaad van de priester dat hem bij zijn wij ding wordt
meegegeven. In de Karolingische tijd eist Ricolfus, bisschop van Soissons, dat
al zijn priesters een kazuifel van zijde zouden hebben. Omstreeks die zelfde tijd
worden de priesterlijke gewaden door de zegening definitief onttrokken aan het
profaan gebruik. Iets voor 850 besluit Walafridus Strabo: „De priesterlijke gewaden hebben door een geleidelijke ontwikkeling de schoonheid verkregen
welke zij nu bezitten. In de eerste tijden immers droeg men de mis op in de
gebruikelijke kledij".
Was de kazuifel nu tot een geheel eigen gewaad geevolueerd, praktisch alleen
nog in de liturgie gedragen, toch bleef hij door zijn schittering, weelde en
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uitzonderlijkheid beantwoorden aan de kleedopvatting van de toenmalige gemeenschap. Hij bleef zijn oorspronkelijke, ampele vorm bewaren en was in vele
gevallen vervaardigd uit kostbare oosterse zijde, rijk versierd met niet-christelijke, decoratieve motieven. De eerste sporen van inkrimping van het gewaad
dateren uit de 13e eeuw. De nieuwe fase, die in deze eeuw begint, is gekenmerkt
door wat Jungmann heeft genoemd de centrifug ge impulsen van de gotiek.
In plaats van de mystische symboolduiding van het gewaad komt een morele (in,
de zin van de psychomachie) en een didactisch-commemoratieve van de heilsmysteries. De decoratieve verdeling van de kazuifel in de vorm van een Y
wordt als ,een herinnering aan Christus' kruis geinterpreteerd. Het gewaad
wordt steeds meer tot een kunstwerk waarin zo mogelijk een hele theologische
summa wordt verwerkt, zoals de oorspronkelijke altaartafel nog slechts een
miniem deel is van het retabel.
Het is gebruikelijk, deze ontwikkeling als het begin van een verwording te
zien. Doch dit is slechts gedeeltelijk juist. De kazuifel is nog steeds een kleed
gebleven en heeft er niets van zijn symboolkracht bij verloren . . . , tenzij men
de oorspronkelijke vorm van de kazuifel van meet af aan als de enige vorm van
het liturgische kleed zou beschouwen. Maar wie dit doet, ziet al even klein als
zij die zich tegen nieuwe aanpassingen verzetten. De evolutie van de kazuifel
verloopt langs dezelfde curve als de zogenaamde christelijke beschaving van.
het Westen: spontaan schakelt zich het christendom in de laat-antieke gemeenschap in; in de onzekere tiiden van de hoge middeleeuwen groeit een sterk
klerikaal bewustzijn; een theocratische utopie ontstaat en groeit in de gotische
periode over haar illusies heen; in de 16e eeuw komt dan de tragische, maar
noodzakelijke, breuk van Kerk en beschaving, van geloof en leven: de liturgische vormen, die tot dan toe min of meer met het leven waren meegegroeid,
warden vastgelegd in voorschriften die een haast dogmatische waarde verkrijgen.
Nog bleek het leven sterk genoeg om gedurende de 16e en 17e eeuw over die
voorschriften heen zich een glorieuze gestalte te scheppen in barok en rococo.
Maar in deze heerlijke, periferische verbaliteit leefde het zich stilaan uit.
Ook de kazuifel heeft in deze barokke glorie gedeeld. Vanaf 1700 echter tot
het midden van de 19e eeuw heerst er een dood seizoen, een volmaakte winterslaap. Wanneer tegen het midden van de vorige eeuw nieuwe levenskrachten
ontwaken, beuken ze al spoedig tegen de al te nauwe ruimte die hun binnen de
christenheid wordt toegemeten. Van af de aanvang van de liturgische vernieuwing met Dom Gueranger komt ook de kazuifel ter sprake. De abt van Solesmes
bedenkt de toen en nu nog gebruikelijke kazuifel met de pittoreske naam
„violon", hetgeen bij ons wel eens als „vioolkist" wordt vertaald. Hij laat zich
kazuifels vervaardigen naar wat hij meende de antieke snit te zijn. Hetzelfde
deden kan. Bock in Duitsland, Dom Pugin in Engeland. Hoe merkwaardig deze
vernieuwingspogingen ook waren, toch steunden ze alle op een al te smalle en
veelal verkeerd begrepen archeologische basis. Daarbij werden de oorspronkelijke bedoelingen van Dom Gueranger al spoedig overschaduwd door een haast
exclusieve aandacht voor de versiering, die grondig afweek van de ontwikkeling
welke vanaf de gotiek tot in de barok had plaats gehad: ze werd niet meer
geintegreerd in het gewaad en was daarbij van een irriterende onbenulligheid in
haar hang naar een symboliek die al even misplaatst was als de afbeeldingen
welke men tegenwoordig nog in de hosties inprent. Daarmee breekt de voor de
christenheid beschamende tijd aan van de grote „ateliers voor religieuze kunst".
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Wel hebben enkele van deze firma's ernstige pogingen gedaan om de liturgische
vormenwereld te vernieuwen, doch slechts weinige zijn erin geslaagd, ontmoetingsplaatsen te worden waar priester en kunstenaar in een open geest met elkaar
kunnen spreken. Zelfs de beste blijven in een binnen-liturgische kring gevangen
en laten de creativiteit slechts daar doorsijpelen waar ze alle energie verloren
heeft en niet veel kwaad meer kan berokkenen. De symboliek van de christen
heeft een zuiver menselijke structuur. Los van de levende, creatieve mens kan zij
zich nooit uit zichzelf vernieuwen.
Als wij ons willen bezinnen op de kazuifel, is de eerste vraag welke zich
stelt, die van zijn noodzakelijkheid. Gewoonlijk fundeert men de kazuifel met
een theologie van het kleed, die dan in het spoor van de exegese van een
Basilius of van meer moderne interpretaties als die van Peterson, in de kleding
de restauratie ziet van een door de erfzonde besmeurde lichamelijkheid. Het
liturgisch kleed wordt dan meteen een vanzelfsprekendheid. Het is in deze
opvatting immers het prototype van elk kleed. Deze laatste conclusie willen we
graag onderschrijven, maar dat men, om een inzicht te krijgen in de zin van het
kleed in het algemeen, een beroep zou moeten doen op de erfzonde, kunnen we
niet geloven. De symboliek die in deze opvatting aan het kleed wordt toegekend, steunt op een vlak moralisme en een verkeerde opvatting van het lichamelijke. De eigenlijke functie van het kleed is te openbaren, niet te verbergen.
De kazuifel moet de gemeenschap — waartoe ook de celebrant behoort —
bewust maken van het heilig gebeuren. Dit geschiedt door een breuk te bewerken in het dagelijkse, laten we maar zeggen, profane leven. Het ceremonieel
gewaad moet leven in de spanning tussen het heilige en het profane en dus op
een of andere manier bij het profane blijven aansluiten. Doet het dit niet, dan
verliest het zijn symbolische kracht: buiten het contact met de concrete sensibiliteit worth elk symbolisch teken opaak en volkomen zinloos. Zo zinloos zijn vele
van onze kazuifels geworden, dat men zich kan afvragen of ze nog iets meer
zijn dan een verschansing tegen een eerlijk liturgische houding. Hoe utopisch
het weglaten van liturgische gewaden heden ten dage in de katholieke eredienst
ook moge schijnen, toch is het voor ieder duidelijk dat hierdoor de cultushandeling niet weinig aan werkelijkheidsbesef en levensnabijheid zou winnen. Deze
tendens leeft trouwens onuitgesproken in de huidige christenheid, die in vele
gevallen aan een specifiek religieuze ruimte wil ontkomen om in grotere waarachtigheid haar liturgie te vieren in profane vergaderzalen. Een eredienst zonder
specifiek liturgisch gewaad is echter slechts een uitzonderingsverschijnsel, passend voor uitzonderlijke tijden zoals die van de eerste christen gemeenschap of
ook onze tijd. Normaal zal de religieuze mens de breuk die door het heilige in
het leven wordt bewerkt, op een of andere manier bewust tot uitdrukking willen
brengen, of hij dit nu doet door het afleggen van alle kledij of door het aantrekken van een specifieke. Overigens is de Kerk de Kerk van vandaag, geheel
van vandaag, maar niet alleen van vandaag. Zij staat in de geschiedenis en deze
mag nu nog zo zwaar belast zijn, negeren kan men ze niet. Oak het gewaad
behoort tot deze geschiedenis.
De vraag is dan: hoe kan de kazuifel ons symboolbesef weer losmaken en ons,
in onze historische situatie, het heilige weer openbaren? Hoe maken wij van het
abstracte geval dat de kazuifel is geworden, opnieuw een stuk concrete mensengeschiedenis ? Op deze vraag kunnen slechts de creatieve krachten van de ge-
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meenschap, en in de eerste plaats de kunstenaars, cen antwoord geven. De
creatieve symboolkracht van een gemeenschap spreekt zich uit in haar kunst. De
enige manier om een inzicht te krijgen in de mogelijkheden van een gezonde
kazuifelvernieuwing is zich een oordeel te vormen over de pogingen welke op
vele plaatsen aangewend en de hoopgevende resultaten welke hier en daar
bereikt worden.
Op de tentoonstelling Art Sacre d'Aujourd'hui te Maredsous in 1958 merkten
wij tot onze verrassing dat het meest overtuigend stuk parament van deze
voortreffelijke verzameling het werk was van een afgestudeerde van Ter Kameren (Brussel), Hilda van den Bossche. Zij was op dit soort werk niet speciaal
voorbereid, nooit tevoren had zij een kazuifel gemaakt, maar deze had ze ontworpen, zelf geweven en uitgevoerd, met een intultief aanvoelen van wat weefsel en gewaad voor ons betekenen kunnen, tesamen met scheppende ambachtelijkheid en artistieke ambitie. Het was een geheel nieuw en fris liturgisch kleed,
dat onmiddellijk contact opnam met de mens van vandaag. Evenals deze eerste,
benaderen ook de latere kazuifels van deze kunstenares alle min of meer de
antieke snit, een halve cirkel van ongeveer 1.60 m straal, die in klokvorm wordt
dichtgemaakt met een enkele naald vooraan. Alleen de opening voor het hoofd
wordt uitgespaard. Door alle stadia van de uitvoering zelf te verwerken beschikt
de kunstenaar over de grootste mogelijkheden. Het blijven echter mogelijkheden
zo zij niet gaan door sensiebele handen die draad naast draad, kleur naast kleur
weten te leggen.
Lang voor deze Vlaamse reussite had in Zwitserland de franciskaanse Schwester Augustina Fliieler, van wie een rijke keuze werken bij ons tentoongesteld
werd op de Ars Sacra 58 te Leuven, vanuit een minder expansief, in elk geval
geheel verschillend artistiek temperament, even merkwaardige resultaten bereikt. Het is zo ongeveer het enige werk dat erin geslaagd is, de binnen-liturgische vernieuwing zo ver door te drijven, dat het de grenzen ervan doet springen.
Met de school welke zij oprichtte, had Schwester FlUeler oorspronkelijk niet de
bedoeling aan paramentiek te doen en slechts door een haast toevallige ontmoeting kwam zij in 1929 in contact met de liturgische vernieuwing. Haar werk
bezit een elegantie en schittering die het gemakkelijker aanvaardbaar maken dan
de robuuste werkstukken van H. van den Bossche. Door deze algemeen-geldigheid verkreeg het een moeilijk te overschatten invloed op de vernieuwing van
de paramentiek, en die werd nog versterkt door het merkwaardige boek dat zij
als bezinning bij haar werk uitgaf ander de titel Paramente. De vier werken op
de afbeeldingen bij dit artikel komen uit haar atelier. Jammer genoeg stellen de
foto's er precies de zwakste kant — het gevaarlijk modieuze — van in het licht,
o.m. door de keuze van de mannequin. Dat zij toch nog standhouden, getuigt
voor hun waarde.
Naast deze namen zouden er vele andere genoemd kunnen worden. Wij vermelden hier alleen het werk van Erna Schilling te Zurich, van Dom Baudouin,
Dom de la Borde, de Benedictines de Vanves, M. Barillet in Frankrijk, M. Burniaux in Belgie. In Duitsland is de aandacht nog haast uitsluitend toegespitst
op een vrij banale, modernistische aanpassing van de decoratie. In Nederland
heeft Dom van der Laan, niettegenstaande de smalle basis van zijn theorieen
en de zwakheid van zijn praktische realisaties, heel veel gepresteerd voor de
verspreiding van de antieke snit. Maar in de zee van middelmatigheid is de
betekenis van deze enkelen slechts miniem.
4
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Aan de hand van deze realisaties kunnen wij, veiliger dan langs een theoretische deductie, de algemene trekken afleiden welke de hedendaagse vernieuwing van de kazuifel kenmerken. Hier wordt inderdaad getoond hoe een kazuifel opnieuw werkelijk liturgie wordt. De vernieuwing heeft zich, zoals in vele
andere domeinen, voltrokken door een terugkeer naar de oorspronkelijke vorm,
hier het profane Romeinse opperkleed, niet omdat zich daarin de eerste katholieke liturgie ontwikkeld heeft, nog minder uit een romantische verheerlijking
van wat voorbij is, maar wel omdat zich in dit kleed een oertype van het menselijk gewaad realiseert: het meest eenvoudige, universele type van het verhullend
gewaad, dat de menselijke vormen verhult om alleen de menselijke gestalte te
laten verschijnen. In zichzelf heeft dit gewaad niets christelijks, maar in zijn
universaliteit is het geschikt om de primaire symboliek van het kleed te openbaren. De kazuifel wordt weer een symbool, niet door een bepaalde snit of versiering, maar als oertype van het kleed. Voor de paramentiek betekent dit evenveel als in de bouwkunst de herontdekking van het ruimtebeleven voor alle
decoratieve bijkomstigheden, in de schilderkunst de nieuwe bewustwording van
de spanningen binnen het vlak voor elke perspectivistische ruimteaanduiding
of elke concrete figuratie. Het betekent niets minder dan een bezinning op het
essentiele door het blootleggen van een oerstructuur.
Als het kleed essentieel de mens openbaart, gebeurt dit uiteraard in een
bepaalde richting. Het kleed openbaart nooit de mens. Dit doet alleen het
naakt, zoals sommige voorbeelden uit de kunst ons leren. Het kleed daarentegen
beklemtoont steeds een menselijke dimensie of maakt een menselijke functie
concreet. De kazuifel doet dit door te verhullen. Hij wil niets verbergen, alleen
van de concrete menselijke lichamelijkheid de gestalte openbaren. Hij hieratiseert de individuele mens, die hierdoor zichzelf overstijgt en binnentreedt in een
universele orde. Binnen het lichamelijke laat hij de geestelijke dimensie doorschijnen. De onmiddellijke functies van het lichaam laat hij verdwijnen. Zelfs
armen en handen houdt hij als het ware gevangen. Slechts het hoofd wordt
getoond, in een ongewone, haast onlichamelijke heerlijkheid. Hier wordt meer
een zijnstoestand dan een actief optreden openbaar gemaakt. Het is een kleed
van menselijke grootheid en niet van menselijke vernedering zoals de meeste
gangbare kazuifels ons willen doen geloven.
De kleur verrijkt het gewaad en intensifieert zijn symbolische zin. Zij laat zijn
haast abstracte heerlijkheid schitteren of verleent haar warmte en jubel. De
kazuifels van Hilda van den Bossche vormen een unicum in de moderne paramentiek door hun nieuw, uitgesproken modern kleurengamma, dat niet alleen
verkregen wordt door het verven van de draad, maar ook door het subtiel,
volgens een welhaast pointillistisch procede, in elkaar verweven van verschillende tinten, hetgeen de kracht van de kleur niet breekt, maar tot meer kleur maakt.
Zoals Schwester Fliieler opmerkt, wordt de kleur bovendien bepaald door de
aard zelf van de gebruikte draad: zijde geeft aan de kleur een rijke schittering,
wol laat de kleur inwendig zijn. En ten slotte wordt de kleur ook bepaald door
het weefsel zelf dat wordt aangewend.
Het weefsel heeft daarnaast vooral invloed op de drapering, waarvoor de
moderne mens bijzonder gevoelig is. Het potsierlijke van onze gebruikelijke
kazuifels komt grotendeels voort uit het feit dat hun vorm ontstaan is in zwaar
damast, dat met een weelde van verfijnd borduurwerk, de kazuifel tot een
juweel maakte. Wanneer men deze voor kostbaarheid geschapen vorm in een

IN HEILIGE GEWADEN

51

goedkoop lapje industriestof vervaardigt, verliest hij elke betekenis, afgezien
nog van het feit dat de barokke kostbaarheid op zichzelf ons niet meer ligt. Dit
geldt ook voor de nieuwe kazuifel, die slechts in een waardige stof verwezenlijkt kan worden, zodat een mime drapering ontstaat, waarin het weefsel zijn
rijkdom en eigen karakter kan ontvouwen. Al verkiezen wij persoonlijk de
horizontale drapering van de antieke snit, toch willen we de mogelijkheid
van de rechte drapering, die verkregen wordt door een volronde kazuifel, helemaal niet uitsluiten: voor een versiering als b.v. die van Matisse voor de kazuifels van de Rozenkranskapel te Vence, lijkt zij zelfs aangewezen. Verder is het
een overdrijving, te beweren dat slechts handgeweven stoffen voldoen. Wel
bieden deze de rijkste mogelijkheden. Zij kunnen apart voor een bepaalde
kazuifel geweven warden, zodat niet meer een weefsel geweven wordt, maar een
kleed.
Met al deze karakteristieken heeft het kleed toch zijn laatste bepaaldheid
nog niet verkregen. Het moet nog binnentreden in een concrete menselijke
geschiedenis, in de concrete menselijke ruimte en tijd. In vroegere eeuwen werd
een kazuifel de priester bij zijn wij ding meegegeven als een persoonlijk kleed,
aangepast aan zijn stand en gestalte. Hoewel er nog herinneringen aan dit
gebruik blijven voortleven, is de kazuifel thans geevolueerd tot een ceremonieel
kleed, meer gebonden aan liturgische ruimte en handeling dan aan de persoon
zelf van de priester. Met de relatieve nadelen hieraan verbonden, lijkt dit toch
een theologische opvatting te weerspiegelen die ons heden — in een tijd van
deklerikalisatie — na aan het hart ligt. De beste produkten van de hedendaagse
paramentiek hebben ook deze tot nog toe onopgemerkte feitelijkheid tot een
artistieke expressie gebracht door de kazuifel af te stemmen op de ruimte waarin
hij gedragen wordt. De kazuifel heeft een andere functie in een krypte dan in
een helder koor.
Tot nog toe hebben wij de kazuifel als een statisch gegeven beschouwd. De
aard zelf van dit gewaad leent zich daar toe. In zijn universaliteit bezit het een
zekere onbeweeglijkheid, waarvan de consequenties aanvaard moeten worden.
Maar deze onbeweeglijkheid kan niet totaal zijn. De priester — en met hem
de gehele gemeenschap — treedt door het zich bekleden zelf het mysterie in,
hetgeen een daad is. (Het zou daarom zinvoller zijn dat de priester, zoals de
bisschop het doer, zich zou aankleden voor de gemeente. Vroeger bekleedde
zich de priester met de kazuifel slechts na de gebeden aan de voet van het
altaar). Het kleed moet de volheid van zijn symbolische betekenis krijgen door
opgenomen te worden in het liturgisch gebeuren. Doch hier ontmoeten wij de
meeste opwerpingen tegen de snit van de klokkazuifel. Men verwijt hem dat
hij niet spontaan in de liturgische handeling kan opgenomen worden, dat hij
niet „praktisch" is. Juist dit onpraktische is echter een essentiele factor van het
liturgische kleed van vandaag. Onpraktisch is overigens een relatief begrip.
Ook de profane mode is vaak onpraktisch. Mevrouw maakt het huis niet schoon
op naaldhakken en een atleet wint Been veldloop in Colbert. De belemmering
welke de Idokkazuifel de gebaren van de priester oplegt stelt juist het specifieke
van de heilige daad in het licht. Hij zondert de daad af door het vrijwillig
opnemen van de remmingen die hij oplegt. Hij maakt alle wilde of bruuske
gebaren onmogelijk. Hij inspireert de celebrant onbewust tot bezinning op de
priesterlijke functie. Het onpraktische van het gewone leven wordt praktisch in
de liturgische handelingen. De opwerpingen komen alle voort uit de weigering
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zich aan de regels van het heilige spel te onderwerpen, m.a.w. uit de profane
tijds- en ruimte-structuur te treden.
Een tweede opwerping komt voort uit een al te exclusief esthetische opvatting van het liturgische kleed dat slechts schoon zou zijn in een ideale, feilloze
drapering. Deze opwerping steunt op een zeer oppervlakkige opvatting van wat
schoonheid is en op een valse verhouding tot de functie van het kleed dat slechts
in cen dynamische wisseling van aspecten zijn voile rijkdom ontvouwt.
Wij zouden onze fosse opmerkingen over de kazuifel van vandaag hier kunnen besluiten, was het niet dat wij ken vraag hebben overgeslagen, een vraag die
nu nog steeds op het voorplan staat: wat met de versiering van de kazuifel? Nog
steeds zitten velen een beetje verlegen met de kazuifels zonder versiering.
Vaak wordt de waarde van een kazuifel nog ,afgewogen naar zijn ornament. De
binnen-liturgische pogingen om de kazuifel te revaloriseren zijn grotendeels
gericht geweest op een oppervlakkige en meestal minderwaardige aanpassing
van bepaalde zogenaamde christelijke zintekenen. De kazuifels welke wij als
de beste van de huidige produktie beschouwen, vragen echter geen expliciete
symbolen meer. Zij zijn zelf weer symbool geworden. Ervaart de moderne
sensibiliteit een bijkomende versiering niet als een teken van onvolgroeidheid,
onechtheid of armoede? Maar ook dit mag niet tot absolute regels leiden. Het
is mogelijk dat het kleed zijn inwendige symboliek gaat expliciteren en op die
manier de band met de moderne mens uitdrukt. Het oorspronkelijke kleedkarakter gaat wel niet verloren, maar treedt op de achtergrond. Puristen zullen
dit veroordelen, en het is inderdaad een gevaarlijke onderneming. Maar dat ook
fangs deze weg waardevolle oplossingen gevonden kunnen worden, bewijzen de
kazuifels van het echtpaar Mikl in de Pfarrkirche zum Heiligen Blut te Salzburg-Parsch of die van Matisse voor de Rozenkranskapel te Vence. In deze
beide gevallen zijn de gewaden expliciet afgestemd om de ruimte waarin zij
moeten gebruikt worden en op de motieven welke deze ruimte bevolken. Aldus
bewerken zij een merkwaardige eenheid van de ruimte waarvan de priester het
kristalisatiepunt vormt. Het gevaar is echter niet denkbeeldig, dat het kleed, en
de priester zelf, hierdoor een eind- en rustpunt worden in de ruimtelijke
beweging, zodat de handeling zelf, waarvoor alles daar is, in het gedrang komt.
Zoals de oude klokkazuifels ons leren bligt de meest aangewezen versiering
ongetwijfeld diegene die in het weefsel zelf wordt aangebracht, aan het weefsel
schaal en rijkdom verleent zonder het vlak te doorbreken; een beetje zoals sommige Italiaanse muren, die voor alles muur zijn, maar tevens in zich een rijkdom
van eeuwen versiering hebben opgenomen.
De kazuifel is geen volledige kleding. Samen met de kazuifel moeten ook de
andere stukken van de priesterlijke kleding nieuw worden gemaakt. Een klokkazuifel accordeert bijvoorbeeld moeilijk met een aloe uit fijne Brugse kant.
Wij wilden hier echter geen praktische les geven, slechts enkele primaire beschouwingen naar voren brengen. Wanneer men begrepen heeft dat de vernieuwing van de kazuifel groeit uit de inwendige behoefte, door middel van het
authentieke eigentijdse symbool het heilige opnieuw zijn werkelijke plaats in
ons leven te geven en men in openheid, deemoed en vertrouwen dit symbool
zoekt waar het te vinden is en het aanvaardt zoals het zich voordoet, dan
ontdekt men de goede praktische oplossingen vanzdf, in een rijke verscheidenheid.
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De Satelliet
Roemenie
A. VAN PETEGHEM

1 N andere staten van het Oostblok wordt bij gelegenheid wel eens aan het juk
1 geschud dat de Sovjetunie hun heeft opgelegd. In Roemenie is dit nog nooit
gebeurd. Is het overigens niet welsprekend dat Chroestsjef graag belangrijke
verklaringen aflegt hetzij in Boekarest, zoals vorig jaar op het congres van de
Roemeense communistische partij, hetzij tegenover Roemeense delegaties, zoals
onlangs nog, in augustus, over de Berlijnse kwestie? Wat zich in Roemenie de
laatste jaren heeft afgespeeld, is meestal niet heel duidelijk tot ons doorgedrongen. Laten we hier een schets geven van de politieke, economische en godsdienstige ontwikkeling van deze Balkanstaat, Ruslands trouwe satelliet.
Politieke ontwikkeling
Roemenie's politieke ontwikkeling wordt bepaald door drie factoren: zijn
ligging binnen de Russische invloedssfeer, zijn overwegend agrarische situatie,
en zijn etnische samenstelling. Er leven in dit land niet minder dan twaalf
nationaliteiten: Roemenen, Hongaren, Duitsers, Russen, Oekraieners, ServoKroaten, Slovenen, Bulgaren, Joden, Turken . . . . Groot-Roemenie, dat in de
Eerste Wereldoorlog aan de zijde van de geallieerden had gevochten, kwam tot
stand door de verdragen van St.-Germain, Neuilly en Trianon. In 1913 bedroeg
de oppervlakte van het land 130.000 km 2 ; in 1920 was dit 295.000 km2 geworden. In 1940 moest het echter Noord-Boekowina en Bessarabia aan de
Sovjetunie afstaan, het noordelijk deel van Zevenburgen aan Hongarije en het
zuidelijk deel van de Dobrudscha aan Bulgarije. Door de Parijse vredesverdragen van 1947 kreeg het dan Noord-Zevenburgen terug, zodat de oppervlakte
thans 237.000 km2 bedraagt.
De aanwezigheid van sterke minderheden en de noodzakelijkheid om zich te
verdedigen tegen de aanspraken van de vreemde mogendheden op zijn grondgebied, waren bepalend voor zijn buitenlandse politiek tussen de twee wereldoorlogen. Aanvankelijk leunde Roemenie bij Frankrijk aan en bij de andere
kleine staten van Midden-Europa (Kleine Entente en Balkanpakt), doch op het
einde van de dertiger jaren kwam het sterk onder Duitse invloed te staan.
Economisch was Duitsland inderdaad een betere partner dan Frankrijk. Het
nam de Roemeense landbouw- en petroleumprodukten op en leverde in ruil
zijn technische bijstand en zijn machines. Bovendien steunde het daadwerkelijk
de ultra-rechtse elementen die, onder de leiding van Maarschalk Ion Antonescu,
een sterke politiek voorstonden. Het was dan ook logisch dat Roemenie in juni
1941 de zijde van Duitsland koos in de oorlog tegen de Sovjetunie; des te meer
daar het hier misschien van kon profiteren om zijn gebied aanmerkelijk uit te
breiden. De strijd tegen Rusland vie! echter anders uit dan verwacht werd. Niet
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alleen bracht Roemenie zeer bloedige offers (een verlies van minstens een half
miljoen mensenlevens), doch reeds in de zomer van 1944 drongen de Russische
troepen door op het Roemeense grondgebied, dat ze weldra geheel zouden
bezetten.
De bedoeling van de Sovjets was duidelijk. De herhaalde vredesaanbiedingen
van Boekarest (zowel aan de westelijke geallieerden als aan de Sovjets) werden
genegeerd; het Russische leger zette zijn offensief voort. Op 23 augustus 1944
verklaarde Koning Michael dat zijin land zich uit de oorlog terugtrok; op 25
augustus besloot hij zich tegen Duitsland te keren. Doch hij slaagde er niet meer
in, Roemenie uit de handen van Moskou te redden. Roemenen van verschillende
gezindheden richtten oproepen tot de geallieerden om in de Balkan te landen en
de Russen aldus uit Roemenie te houden. Ze vonden Been gehoor. Churchill
had in 1944 aan Stalin een verdeling in invloedssferen voorgesteld waardoor
Roemenie voor 90% in het Russische kamp viel; later sloten de Amerikanen
zich daarbij aan. In feite betekende deze overeenkomst niets meer: het Rode
Leger had de sterke positie in Roemenie reeds bezet. Deze positie zou verder
uitgebouwd worden door een groeiend overwicht van de Roemeense communistische partij.
Van oudsher een landbouwland, is Roemenie nooit hevig beroerd geweest
door partijpolitieke twisten. Tussen de twee wereldoorlogen werd het politieke
leven beheerst door twee partijen: de liberale partij, waarvan de familie Bratianu
reeds een eeuw lang het voorzitterschap waarnam, richtte zich vooral tot de
intellectuelen, de beambten en de handelswereld van de hoofdstad; de boerenpartij van Julia Maniu (Tsaranisten) vond haar aanhangers op het platteland.
Roemenie was in deze periode zo weinig industrieel ontwikkeld (in 1940 telde
het slechts 151.000 geschoolde en 248.000 ongeschoolde arbeiders), dat zowel
de socialistische als de communistische partij er heel weinig bij val vonden. Wel
bestond er sinds 1893 een sociaal-democratische partij, waaruit in 1921 de
communistische partij was ontstaan. Deze werd in 1924 verboden, in 1927 opnieuw opgericht onder de benaming van het Arbeiders- en Boerenblok. Ze was
echter nooit van enige betekenis geweest; volgens de officiele gegevens telde ze
in 1945 nauwelijks een duizendtal leden. De enige keer dat ze werkelijk actief
optrad, was bij gelegenheid van de staking der spoorwegarbeiders in 1933.
Toen zij in 1944 het land binnentrokken, was de toestand op partijpolitiek
gebied voor de Russen dus niet al te gunstig. Sommige auteurs hebben dan ook
kunnen beweren, dat Roemenie een communistische revolutie heeft gekend zonder communisten. In 1944 zag de communistische partij zich gedwongen, ,een
akkoord te sluiten met de twee traditionele partijen (liberalen en boeren) en
met de socialisten van Titel Petrescu. Daaruit ontstond een volksfront. Doch
tussen 1944 en februari 1947 slaagden de communisten erin, de hele macht
naar zich toe te trekkers. Enkele data mogen hier volstaan om deze overgang te
illustreren:
augustus 1944: under de regering van Generaal Sanatescu hebben de communisten een zetel, die van justitie;
november 1944: onder het tweede kabinet Sanatescu bezitten zij reeds vijf
portefeuilles;
november-december 1944: samen met de sociaal-democraten, de syndicaten, het
pro-communistisch landarbeidersfront van Grozas stichten zij het nationaal-democratisch front (FND), dat zowel Bratianu als Maniu ten val wil brengen;
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december 1944: onder druk van Vyschinsky komt er een nieuwe regering tot
stand onder de leiding van Generaal Radescu;
februari 1945: een nieuwe interventie van Vyschinsky leidt tot de oprichting
van een regering van het nationaal front onder de leiding van Dr. Grozas; in
1946 wordt deze regering aangevuld met enkele burgerlijke ministers zonder
portefeuille;
mei 1946: in de verkiezingen behaalt het volksfront 89% van de stemmen;
februari 1947: in Parijs verkrijgt Roemenie een vredesverdrag;
30 december 1947: Koning Michael wordt tot troonsafstand gedwongen, de
volksrepubliek wordt uitgeroepen;
13 april 1948: nieuwe grondwet; officiele oprichting van de Roemeense Volksrepubliek.
Eind 1947 was de afbraak van het oude Roemenie voltooid. Bratianu en
Maniu werden beiden veroordeeld tot dwangarbeid en hun partij en verboden.
De sociaal-democraten werden gedwongen tot een fusie met de communistische
partij. De Roemeense arbeiderspartij, welke hieruit ontstond, vormde in februari
1948, samen met het landarbeidersfront van Grozas, de Madosz-partij van de
Hongaarse minderheid en enkele kleinere groepen, een democratisch volksfront.
In de verkiezingen van maart 1948 behaalde dit volksfront 97,8% van de stemmen en 405 van de 414 mandaten in het parlement.
De merkwaardigste figuur in deze snelle communistische opgang is die van
Gheorge Gheorgiu-Dej. Terwij1 de meeste communistische leiders reeds in de
twintiger of dertiger jaren naar Moskou waren gevlucht, was Gheorgiu een van
de weinigen die zich in Roemenie wisten te handhaven. Zijn populariteit dankte
hij vooral aan het feit dat hij de zoon was van een ongeschoold arbeider. In
1933 nam hij actief deel aan de staking der spoorwegarbeiders in de fabriek
van Grivita bij Boekarest; hij werd veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf.
In 1940 trachtte men hem vrij te kopen en uit te leveren aan Moskou. Anna
Pauker zou op deze wijze naar Moskou gaan, Gheorgiu kwam echter niet vrij.
Enige tijd later liet Antonescu, die goede relaties met het Rode Leger wilde
aanknopen, hem echter ontsnappen. Toen Gheorgiu dan opnieuw ten tonele
verscheen, had hij de naam van het dorp waar hij gevangen had gezeten, bij zijn
naam gevoegd: voortaan noemde hij zich Gheorgiu-Dej. Niet onmiddellijk
echter kreeg hij de leiding van het land in handen. De uitvoering van Ruslands
politiek werd toevertrouwd aan de groep uit Moskou onder leiding van Anna
Pauker, Vasile Luca en Georgescu. Zo verbazingwekkend was echter de carriere
welke Gheorgiu-Dej zich schiep, dat sommige auteurs over zijn leven spreken
als over de kunst om te overleven. Na de oorlog wordt hij minister van PTT en
van economische zaken, in 1945 lid van het Politbureau en secretaris-generaal
van de partij, in 1946 lid van het parlement. Hij woont de vredesconferentie
van Parijs bij, de stichtingsvergadering van de Kominform, de bijeenkomst van
de Kominform die Joegoslavie veroordeelt. In 1952 weet hij de sterke groep
Pauker-Luca te liquideren, hetgeen geweldig opzien baarde, daar beide figuren
bekend stonden als fanatieke Stalinisten. Vanaf dit ogenblik is Gheorgiu-Dej de
onbestreden meester over het land. In 1952 wordt hij minister-president, in
1953 eerste secretaris van de partij; in 1955 laat hij het ambt van ministerpresident over aan Chivu Stoica om zich voortaan helemaal aan de partij te
wij den. In 1957 ten slotte slaagt hij erin zich te ontdoen van twee nieuwe
tegenspelers: Chisinivescki en Constantinescu.
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Economische ontwikkeling
RoemeniE is een van de minst ontwikkelde landen van Oost-Europa. Doch
zowel op economisch als op sociaal gebied zijn er opmerkelijke resultaten bexeikt.
Reeds voor de Tweede Wereldoorlog was in de landbouw de bedrijfsgrootte
door allerlei wetten gereglementeerd. Voor de jaren twintig hadden ongeveer
5000 grondbezitters bijna de helft van de landbouwgrond in hun bezit. Een
decreet van 1921 voerde een hervorming in, welke de belangrijkste in Europa
kan genoemd worden buiten die van de Sovjetunie. Zes miljoen hectaren werden
anteigend, waarvan 3,9 miljoen werden verdeeld onder 1,4 miljoen bezitloze
boeren; de rest werd ter beschikking gesteld van de gemeenten en van modelhoeven. Deze landbouwhervorming had helemaal niets te maken met het cornmunisme; in feite nam ze de socialistische strevingen de wind uit de zeilen.
Economisch waren de resultaten gering: er was een enorm gebrek aan kapitaal,
geschoolde landarbeiders en mechanische uitrusting. Onmiddellijk na de Russische bezetting, op 22 maart 1945, wordt een nieuwe hervorming doorgevoerd.
Alle gronden van meer dan 50 hectaren warden onteigend, alsmede alle eigendommen van ongewenste elementen (kapitalisten, collaborateurs en buitenlanders, meestal Duitsers). Meer dan 1 miljoen hectaren werden verdeeld onder
828.853 kleine boeren, 329.048 hectaren bleven aan de staat. Daarmee bereikte
men een dubbel doel: men won vele kleine mensen voor het regiem en voorzag
tevens de mogelijkheid om deze nieuwe boerderijen te alien tijde opnieuw te
collectiviseren, indien zij niet voldoen aan de vereiste produktie en levering.
De huidige toestand is tamelijk ingewikkeld. Vijf soorten van landbouwexploitatie zijn te onderscheiden: staatsboerderijen, kolchozen, landbouwverenigingen, rentebetalende coOperatieven en prive-bedrijven. De landbouwverenigingen zijn nog geen echte kolchozen, al bereiden zij er direct op voor. De boer die
lid wordt van zulk een vereniging, doet dit uit vrije wil, zoals trouwens ook
het geval is met de kolchozen; hij brengt de grond in, doch slechts voor de
helft van de oppervlakte; hij houdt het bezit over een deel van het gereedschap
en het vee; het aantal arbeidsdagen dat hij in de gemeenschap moet werken, is
niet vastgesteld. Zoals onderstaande statistiek over de laatste drie jaar aantoont,
ligt de klemtoon echter vooral op de ontwikkeling van de kolchozen:
Oppervlakte van de verschillende landbouwbedrijven, in 1000 hectaren
31-12-1959
Staatsbedriiven ......
Kolchozen .......
Landbouwverenigingen . . .
Privt-sector . ......
Rentebetalende coOperatieven .

31-12-1960

--2970,6 (20,4 Oh) 4270,6
3452,2 (23,6 0/0) 3439,2
3967,1 (27,3 %) 2676,4
..--

28-2-1961

—
4160 (28,60/01)
(29,3 0/s) 6981,8 (48 0/a)
(23,7 04) 727,28 ( 5 %)
(18,4 0/0 2618,2 (18 %)
.-( 0,4 Vo)

Een nieuw zesjarenplan (1960 - 1965) wil nu de hele landbouw collectiviseren.
Tenslotte een woord over de landbouwproduktie zelf, waarvan de middelen
nog vrij primitief zijn. Twee derden van de totale arbeidskrachten zijn in de
1) De staatsbedrijven bleven ongeveer op hetzelfde peil.
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landbouw te werk gesteld, er is nog slechts weinig mechanisatie. De opbrengsten zijn laag en zijn aan geweldige schommelingen onderhevig. De suikerbieten- en zonnebloemoogsten bereikten in 1959 reeds de normen die eerst voor
1960 gesteld waren, doch de tarwe-oogst bleef nagenoeg op hetzelfde peil als
die van 1947: 11 miljoen ton; het plan voorzag dat dit in 1960 ongeveer
15 miljoen ton zou zijn, en de landbouwoppervlakte was daartoe ook uitgebreid
met 110.000 ha.
Vooral echter op het gebied van de industrie blijft Roemenie's achterstand
groot. Voor de oorlog waren alleen de petroleumvelden van Ploesti en enkele
ondernemingen rand de grate steden van enige betekenis. Het land kwam erg
gehavend uit de oorlog: de herstelbetalingen welke Roemenie aan de Sovjetunie
moest betalen, bedroegen ongeveer 226 miljoen dollar in waarden van 1938,
hetgeen reeel dus 570 miljoen dollar betekende. Vele industrieen ontstonden
pas na de oorlog of werden pas toen tot ontwikkeling gebracht. De jaarlijkse
produktie gaat ook hier geweldig op en neer. Dit is vooral te wijten aan de
economische koerswijzigingen in het hele oostelijk blok. In het begin van het
tweede vijfjarenplan, in 1955, lag het zwaartepunt op de zware industrie
(metallurgie, chemie, machinebouw); na de Hongaarse revolutie schakelde men
over op de landbouw en op de produktie van verbruiksgoederen; vanaf 1958
verslonden de metallurgie, de chemie en de machinebouw opnieuw het grootste
deel van de geinvesteerde kapitalen. En hiermee vermelden we dan de hoofdoorzaak van de instabiliteit van de Roemeense economie: het gebrek aan kapitalen. Op het derde partijcongres gaf Gheorgiu-Dej te kennen dat er op het
einde van 1960 ongeveer 84 miljard lei in de economie zouden geinvesteerd
zijn, doch dit cijfer bleef ongeveer 20% onder het bedrag dat in 1955 voorzien
was. Het nieuw zesjarenplan legt nu opnieuw de klemtoon op de zware industrie, de machinebouw en de chemie.
De gemiddelde levensstandaard van de Roemeense arbeider is ongeveer half
zo hoog als die van een arbeider in Rusland. De koopkracht van zijn loon leest
men of uit onderstaande tabel:
1 kg tarwemeel
1 kg brood
1 1 melk
1 kg aardappelen
1 kg suiker
1 kg witte bonen
12 eieren

1 uur 40 min.
1 uur
1 uur 50 min.
50 min.
4 uur
1 uur 7 min.
7 uur

1 kg kalfsvlees
1 kg boter
1 kg koffie
wollen herenpak
dameskleed
herenschoenen
kleine auto

6 uren
11 uren
69 uren
600 uren
160 uren
160 uren
750 weken

Godsdienstige ontwikkeling
In 1948 was de bevolking ongeveer als volgt verdeeld over de verschillende
godsdiensten: 1.050.000 katholieken van de Latijnse ritus, 1.600.000 van de
Oosterse ritus, 1.235.000 protestanten, 11.500.000 orthodoxen en 200.000
Joden. In 1953, op het ogenblik dat de zwaarste strijd gestreden was, maakte
La Documentation Catholique de volgende inventaris op van de toestand van
de katholieke kerk. De apostolische nuntius was uitgewezen. Van de 12 aartsbisschoppen en bisschoppen was er geen enkele vrij en drie van hen waren overleden in de gevangenis. Van de 3331 priestess en religieuzen bleven er nog
1405 vrij. Van de 3795 kerken en kapellen waren er nog ongeveer 700 open.
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Die van de Oosterse ritus (2734) waren alle overgedragen aan de orthodoxen.
Van de 2490 parochies bleven er 683 over. Alle parochies van de Oosterse ritus
waren overgedragen aan de orthodoxen. Van de 160 religieuze huizen bleven
er 25 over. De katholieke jongensscholen (224 instellingen met 28.000 leerlingen), de meisjesscholen (152 instellingen met 23.000 leerlingen), alle lief dadigheidsinstellingen (160) en alle katholieke dagbladen en periodieken (30)
waren opgeheven.
De strijd tegen de katholieke kerk is dus wel bijzonder hevig geweest. De
katholieken van de Oosterse ritus werden zelfs volledig uitgeschakeld. Drie door
elkaar lopende fasen zijn hier te onderscheiden: de strijd tegen de katholieke
kerk in het algemeen, die tegen de Oosterse ritus, en die tegen de Latijnse ritus.
Alleen deze laatste wist de vijand voorlopig te overleven, zij het dan in uiterst
moeilijke omstandigheden.
In deze strijd tegen de Kerk heeft Boekarest vanaf 1948 de onvoorwaardelijke
steun gekregen van de orthodoxe hierarchie, onder leiding van de patriarch
Justinianus Marina. Toen in 1946 de Unie van de Democratische Priesters werd
opgericht, hadden de meeste orthodoxe geestelijken hun medewerking nog geweigerd. Boekarest reageerde hierop met de verwijdering van de metropoliet
van Suceava en verbood elke kerkelijk administratieve functie aan priesters
boven de 70 jaar. Daarmee was de weerstand van de orthodoxe kerk gebroken
en de regering kon voortaan volop profiteren van de rivaliteit tussen orthodoxen
en katholieken.
Tegen de katholieke kerk bestonden voor de oorlog geen wetten. De grondwet van 1923 waarborgde haar vrijheid, regelde de subsidies aan katholieke
instellingen en betaalde de salarissen aan priesters en aan leken die in het
katholiek onderwijs werkzaam waren. In 1927 werd er een concordaat gesloten
met de H. Stoel. Vanaf 1947 verandert dit volkomen. Alle katholieke bladen
worden verboden, de herderlijke brieven van de bisschoppen worden aan strenge censuur onderworpen. De Kerk heeft geen enkel verweermiddel tegen de
perscampagne waarin het Vaticaan afgeschilderd wordt als een spionagecel van
de Verenigde Staten, als het hoofd van ten minste 150 Italiaanse banken, als
het uitvoerend orgaan van de Amerikaanse vijfde kolonne. Onder de auspicien
van Patriarch Marina verscheen een brochure, getiteld „Spionage en verraad
onder de schaduw van het kruis". Op 17 juli 1948 wordt het concordaat met
het Vaticaan opgezegd; op 4 aug. volgt een decreet inhoudende een algemene
regeling van de erediensten. De katholieke kerk werd vooral getroffen door de
artikelen 40 en 41: „De betrekkingen van de eredienst met het buitenland
zullen uitsluitend van religieuze aard zijn. Geen enkele eredienst en geen enkele
vertegenwoordiger van een eredienst mag betrekkingen onderhouden met erediensten, instellingen of of ficiele personen die zich buiten het grondgebied van
de staat bevinden, tenzij met goedkeuring van het ministerie van Erediensten
en via het ministerie van Buitenlandse Zaken" (art. 40); „Geen enkele eredienst
mag van uit het buitenland jurisdictie hebben over de gelovigen van de Roemeense staat" (art. 41). Aldus werden de katholieken van Rome afgesneden.
Tegelijkertijd werd een decreet uitgevaardigd betreffende het onderwijs. Alle
vrije en prive-scholen gingen over in staatshanden. Alle bezit werd geconfiskeerd, de schoolboeken hervormd en alle godsdienstonderricht op de scholen
verboden. Op 29 juli 1949 werd aan de kloosterlingen elke onderwijsactiviteit,
elke lichamelijke of geestelijke bijstand verboden. Alle kloosterbezittingen wer-

DE SATELLIET ROEMENIE

59

den geconfiskeerd; de religieuzen kregen bevel samen te leven in verplichte gemeenschappen met aangewezen verblijfplaats.
De katholieke kerkgemeenschap van de Oosterse ritus had het nog erger te
verduren. De geunieerde Roemeense kerk telde in 1948 1.570.000 gelovigen,
verdeeld over 1800 parochies met 1800 priesters. Er was een aartsbisdom (Alba
Julia) en vier bisdommen (Cluj, Oradea Mare, Lugoj en Maramures), daarnaast nog het vicariaat van Boekarest, opgericht na de oorlog. Er waren drie
groot-seminaries en een aantal scholen van diverse aard. De kloosterorden waren
er vertegenwoordigd door de Basilianen, de Jezuieten, de Assumptionisten, de
Conventuelen en de Broeders van de Christelijke Scholen, de Zusters van de
Moeder Gods en een contemplatieve vrouwelijke orde. De verschillende organisaties gaven een twintigtal bladen uit. De katholieke actie telde 80.000 leden.
Het ressentiment van de orthodoxen tegen de geunieerden, die hen verlaten
hadden om zich bij de katholieke kerk aan te sluiten, was er oorzaak van dat de
orthodoxe hierarchie zich gemakkelijk door de regering liet gebruiken in haar
strijd tegen de geunieerde kerk. Orthodoxe geestelijken spoorden de geiinieerden aan, hun kerk te verlaten. In september 1948 werden vier van de zes
geunieerde bisschoppen afgezet, de twee anderen werd alle verdere activiteit
ontzegd. Op de Conferentie van Cluj, in dezelfde maand, besloten 38 geunieerde priesters uit ,naam van hun ambtgenoten de hereniging met de orthodoxe
kerk aan te vragen. Officieel werden de banden met het Vaticaan verbroken;
voortaan zou de geunieerde kerk nog slechts gehoorzamen aan de leiders van de
Heilige Roemeense Orthodoxe Kerk, die deze priesters „met vaderlijke armen
en een warm hart opnamen in de heilige kudde en de geestelijke weide" (Justinianus Marina, 3.10.1948).
De inlijving van de gelovigen gebeurde op een analoge manier. Mogelijke
weerstand werd gebroken door bedreigingen, ondragelijke belastingen, verlies
van pensioen en bezit, onteigeningen, mishandelingen en zelfs doodsiag. Een
tweede vergadering van Cluj besloot de opname te vragen van de gelovigen in
de schoot van de orthodoxe kerk. Een decreet van 1 december 1948 verklaarde
ten slotte dat de staat de Roemeense kerk van de katholieke Oosterse ritus eenvoudig als niet meer bestaande beschouwde: „Art. 1: Ingevolge de terugkeer
van de parochies van de Grieks-Katholieke eredienst tot de orthodoxe Roemeense eredienst houden de centrale organisaties van de Grieks-Katholieke eredienst
(metropolitane zetel, bisdommen, kapittels, orden, congregaties, dekenaten,
kloosters, stichtingen, verenigingen en alle andere instellingen en organisaties,
welke ook hun aard of naam zij) op te bestaan; art. 2: de roerende en onroerende bezittingen behorende tot de in art. 1 genoemde organisaties en instellingen
— met uitzondering van de bezittingen van de voormalige parochies — keren
terug naar de Roemeense staat, die er onmiddellijk bezit van neemt".
De beide artikelen werden natuurlijk direct aangevuld met een reeks van
strafbepalingen. De priesters waren voortaan „vagebonden", elke uitoefening
van hun ministerie werd hun verboden; grote beloningen werden uitgeloofd
aan aanbrengers van priesters die de H. Mis nog opdroegen; een straf van acht
jaar gevangenis werd opgelegd aan iedereen die onderdak zou verlenen aan
priesters van de Oosterse ritus. Van dit ogenblik of leidt de geunieerde kerk in
Roemenie nog slechts een catacombenbestaan.
De derde faze van de strijd ging tegen de katholieke kerk van de Latijnse
ritus. Reeds in september 1948 werden de meeste bisschoppen ofwel gearres-
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teerd, ofwel uit hun ambt ontzet. In oktober van dit jaar stelden de katholieken
een modus vivendi voor, doch de autoriteiten van Boekarest weigerden daar op
in te gaan. De reden welke daar voor opgegeven werd, is in de landen achter
het Uzeren Gordijn steeds dezelfde: de verbondenheid met een buitenlandse
mogendheid, het Vaticaan.
De afscheiding van Rome werd eveneens beoogd door de oprichting van de
Vereniging voor de Strijd voor de Vrede in 1950 en door het Congres van
Targu-Mures van 27 april van ditzelfde jaar, dat gehouden werd voor diegenen
onder de katholieken die tot medewerking met het regiem bereid waren. Een
comite van katholieke actie werd gesticht onder de leiding van de katholieke
priester Andreas Agotha. In datzelfde jaar moest de nuntius uit Boekarest
vertrekken. Ten slotte werd door de congressen van Gheorgheni en Cluj de
„volledige" medewerking verkregen van alle Roemeense katholieken. Parochies
werden gegeven aan vredespriesters, terwijl de weerspannigen ofwel of genet
ofwel gearresteerd werden. Eigenaardig genoeg heeft de regering de laatste tijd
haar anti-katholieke en anti-vaticaanse propaganda ietwat gematigd, blijkbaar
om de nodige katholieke priesters te vinden die in hun functie willen blijven
optreden.
Uit dit alles blijkt voldoende de voortdurende zorg van de Roemeense regering om twee doeleinden te bereiken: de uitschakeling van de katholieke kerk,
of ten hoogste de toelating van een afgescheurde tak ervan, en anderzijds de
bescherming van het orthodoxisme, dat de nodige volgzaamheid aan de dag legt
en aldus in staat gesteld wordt, de gelovigen toch nog wat religie te bieden.

TONEELKRONIEK

Toneel in Nederland
JAN ROS

overzicht over het eerste gedeelte van het toneelseizoen 1960 - 1961 is
E ENreeds
verschenen in het maartnummer van dit tijdschrift, een maand later

dan gewoonlijk het geval is. Dit is echter niet genoeg om te verklaren, dat voor
de tweede helft een voor Nederlandse begrippen slechts gering aantal stukken 1) ter bespreking overblijft. Op zichzelf is dit feit zeker niet onrustbarend,
men kan er zelfs een goed teken in zien, maar misschien draagt het toch bij tot
de indruk van lusteloosheid, die dit seizoen zeker gekenmerkt beef t. Over de
kwaliteit van de opvoeringen of stukken valt niet bijzonder te juichen, ook
echter niet te klagen. Een aantal groat opgezette voorstellingen hebben plaats
gehad. Blijspelen zijn daarbij in de minderheid gebleven.

Een gelukkig besluit van het seizoen vormde in ieder geval een waardige
Nederlandse Toneelmanifestatie in het kader van het Holland Festival. Hiervoor was De Kaukasische Krjtkring van Bertolt Brecht gekozen, dat niet gemakkelijk door een gezelschap kan worden gebracht, omdat het daarvoor te
duur is, te veel spelers en een te groot apparaat vordert. Zowel het werk van
deze schrijver in het algemeen als dit stuk in het bijzonder zijn reeds vroeger
in dit tijdschrift uitvoerig besproken (Streven, november 1956 en maart 1961).
De opvoeringen van dit gecompliceerde werk, met grote ernst en toewijding
gebracht, zijn een duidelijk succes geworden. Lia Dorana bleek een ideale
Grusche, het was een plezier Bob de Lange bezig te zien als Azdak, zeer grappig in zijn lafheid en sluwheid, terwijI Ton Lutz als zanger en verteller uitstekend de gebeurtenissen met elkaar verbond en de lessen trok. Daartoe behoort
ook de door Brecht niet bedoelde les, dat de striid tussen de twee moeders
dramatisch heel wat meer levende werkelijkheid opbrengt dan die tussen de
brave kolchozen.
Van een eerlijke Brecht op zijn best bracht het gezelschap Puck in zijn
weekend-programma Angst en ellende van het derde rUk. De titel drdkt duidelijk de strekking van het werk uit. In 24 soms zeer korte scenes wordt een
reportage gegeven naar het leven met als bron krantenberichten en verslagen
van ooggetuigen. Puck had hieruit zes taferelen gekozen, waarin Brecht bewijst
1 ) Nederlandse Comedic: Vondel, Joseph in Egypten; Tennessee Williams, De
getatoueerde Coos; Jean Giraudoux, Intermezzo. Haagse Comedie: Philippe Hdriat,
Familiegenoegens; Marcel Pagnol, Marius; Henry de Montherlant, De Kardinaal van
Spanje. Rotterdams Toneel: Jean Guitton, Dub gel spel; Christopher Logue, Antigone
en John M. Singe, Zwervers trouw; Alexandre Breffort en Marguerite Monnot, Irma
la Douce. Theater: Euripides, Herakles; William Gibson, De wonderdoenster. Ensemble: Christopher Fry, Cortmantel; Genevieve Serreau, Een dam teken de oceaan.
Puck: Bertolt Brecht, Angst en ellende van het derde rijk; Yokio Mishima, drie
moderne no-spegen: De honderdste nacht, De droom van Aoi, De fluwelen from.
Holland Festival: Bertolt Brecht, De Kaukasische Krijtkring, Sophocles, Electra.
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zeer zuiver de geestelijke problemen te hebben aangevoeld, waarvoor doodgewone mensen door het Hitler-regiem werden gesteld: het gezin waarin de
ouders bang zijn door hun noon te worden aangebracht; de moeder die probeert
te verhinderen dat haar dochter in het nationaal-socialisme verstrikt raakt; de
S.-A.-man, die een werkeloze wil provoceren, maar moreel de nederlaag lijdt;
de Joodse vrouw, die uit Duitsland vertrekt am haar man door zijn gemengd
huwelijk niet in zijn carriere te schaden; de opgeschroefde arbeidsvreugde in
een fabriek en de rechter, die niet weet welk vonnis hij vellen moet omdat hij
altijd verstrikt zal raken in de belangen van verschillende partijen. Dit getuigend toneel werd met grote overtuiging gebracht. Voor een hoogtepunt zorgde
Henny Orri als de Joodse vrouw uit het vierde tafereel. Het bligt vreemd dat
de schrijver door het blijkbaar aanvaarden van dergelijke toestanden in het
communisme zelf besmet is geweest met de kwaal, die hij hier zo goed in oorzaak en gevolgen analyseert.
Minder gelukkig was dit gezelschap in zijn keuze van drie Japanse No-spelen
van Yukio Mishima, die een eeuwenoude traditie heeft geprobeerd te moderniseren, wat hier wil zeggen aan te passen aan het Westen. Vorm en mogelijkheden van het oude spel warden gehandhaafd maar de inhoud wordt aan eigen
tijd aangepast. Voor zover wij dit kunnen beoordelen, lijkt de Japanse herkomst
voor een groat deel verdwenen te zijn en kan wat overblijft onze interesse
maar matig wekken.
Reeds weken te voren uitverkocht waren de voorstellingen van Sophocles'
Elektra door het Piraikon Theatron bij gelegenheid van het Holland Festival.
Natuurlijk speelt hier ook een zeker snobisme een rol, want het publiek verstaat
van de Nieuw-Griekse tekst geen woord. Met een degelijke voorkennis van inhoud en tekst was er echter van toneel als zodanig veel te genieten. Dit was te
danken aan de actrice A. Papathanassiou in de titelrol, voortdurend het middelpunt in de voorstelling, die zij door haar grote dramatische kracht draagt, en
aan het koor. Deze veertien vrouwen zijn door perfect harmoniserende stemmen
en met feilloze discipline uitgevoerde bewegingen in het spel opgenomen en
direct verbonden met wat de spelers doen, zij vervullen de rol van een medespeelster en geven dwingend en meeslepend een voortdurend levendige anderlijning van het gesproken woord. Verder was er dikwijls maar middelmatig
spel in deze dramatisch sterk bewogen maar toch evenwichtige voorstelling, die
in een geweldig tempo gespeeld werd en zonder de plechtigheid, die sommigen
met het opvoeren van klassieke stukken onafscheidelijk verbonden achten.
Duidelijk bleef het koor een probleem in de opvoering van Euripides' Herakles door Theater, waarmee de nieuwe schouwburg in Nijmegen geopend is, een
voor zulk een gelegenheid waarschijnlijk niet erg gelukkige keuze. Het oude
verhaal is door de dichter ingrijpend veranderd, de helden worden vermenselijkt, ofschoon de mythologische inkleding wordt gehandhaafd. Dit alles is voor
de Atheners een grotere verrassing geweest dan voor een modern publiek.
Vandaar wellicht dat de innerlijke spanning van het in tweeen gedeelde stuk
niet voelbaar geworden is in deze verdienstelijke maar niet bijzondere opvoering. Bovendien was naar moderne trekken in het stuk gezocht, die er niet in
aanwezig zijn. Daardoor moest wel overtuiging worden gemist en naar uiterlijke
effecten worden gestreefd.
Christopher Logue heeft nogmaals Sophokles' Antigone modern bewerkt.
De noodzaak of zelfs het nut van een dergelijke bewerking lijkt hij mij niet te
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hebben aangetoond. Vernuftig bedacht maar dramatisch zwak zijn een aantal
variaties opgehangen aan Antigone zonder dat duidelijk wordt waarom dit is
gebeurd. Woorden zijn er genoeg, maar ze zeggen weinig in deze vorm, warden
verwarring wekkend heen en weer praten, waarin tenslotte het conflict vastloopt. Het lijk van haar broer, dat Antigone uit gevoelens van elementaire menselijkheid wil begraven, blijkt tenslotte het EP( van een ander te zijn. Haar
offer wordt dan ook niet aanvaard en zij wordt de moderne politiestaat uitgezet,
waarin het stuk speelt. Ook het strakke spel van Elisabeth Andersen in de
titelrol en van Ton Lutz als Kreoon bleek niet in staat het zwakke stuk te redden. Niet gelukkig ook was de keuze van Synge's Zwervers trouw, dat voor de
pauze gespeeld werd. Misschien waren de spelers te gedistingueerd voor dit
sappige, maar lange verhaal van een botsing tussen een groepje ketellappers
en een pastoor mar aanleiding van een huwelijk.
Met de wereldpremiere van Christopher Fry's Cortmantel door Ensemble is
de prachtige nieuwe schouwburg in Tilburg geopend en zijn de fouten van deze
dichter als toneelschrijver onthuld. Dit „koningsdrama" over Hendrik II van
Engeland is een veel te lang en zwak toneelstuk zonder dramatische eenheid,
hechte dramatische bouw of werkelijk dramatisch conflict. Zelfs de aanvankelijke vriendschap en de latere vijandschap met Thomas Becket blijven hier op
de achtergrond. Sterk bleek dat de versoberde Fry grote moeite heeft met de
twee pijlers van de kunst van het toneel: intrige en karakters. Het laatste bedrijf
vooral is een grootse mislukking. Een grote toneelgebeurtenis was zeker voor
het in gebruik nemen van deze schouwburg gerechtvaardigd, maar omdat het
stuk zelf niet bezield was, kon het ook moeilijk enthousiasme wekken. Ook de
opvoering, met sterk spel in de twee hoofdrollen, maar als geheel onevenwichtig en met vele zwakke plekken, kon hieraan niets veranderen.
Eveneens in de Tilburgse schouwburg ging bij hetzelfde gezelschap in première Een dam tegen de Oceaan, door Genevieve Serreau, voor het toneel
bewerkt naar een roman van Marguerite Duras. Na lange afwezigheid is met
dit stuk Fien de la Mar weer tot het toneel teruggekeerd in een sterk gespeelde
rol, maar met een stuk dat men sterker zou wensen. Het werk speelt in Indochina en behandelt de hopeloze strijd van een Frans gezin en vooral van de beaarde weduwe tegen de zee en de moeilijkheden van het leven, de corrupte
administratie en haar kinderen, die niets uitvoeren. Weinig overtuigend, te
oppervlakkig en melodramatisch sleept op de vervallen plantage deze Trieste
geschiedenis van najagers van illusies zich voort langs een aantal uitbarstingen,
die in het luchtledige blijven hangen.
Een scene groot toneel, die het uiterste van twee spelers vergt, heeft Henry de
Montherlant geschreven in het tweede bedrijf van zijn Kardinaal van Spanje. Als de kardinaal en Johanna de krankzinnige voldeden Albert van Dalsum
en Ida Wasserman tenvolle aan de hun gestelde moeilijke opgave. De rest van
het stuk, dat de drie laatste levensdagen van de oude kardinaal behandelt, is
een vloed van woorden, niet zelden geforceerd. Veel laat deze alleen met zichzelf ingenomen en hoogst onsympathieke schrijver niet gebeuren, maar hij weet
boeiend karakters te tekenen en mensen te geven die boven de middelmaat uitgaan met iets van de „grandeur" van de grote Franse klassieken. Koele hoogheid en innerlijke verscheurdheid vinden wij in de kardinaal, Francisco Ximenes
de Cisneros, regent voor de minderjarige Karel V. Hij wordt getekend als een
groot politicus, die denkt dat de dienst van God zijn grote drijfveer is, maar
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gedwongen wordt toe te geven dat streven naar macht als zijn werkelijk motief
moet worden beschouwd. Daardoor heeft hij aan zijn ware roeping verzaakt,
want het kardinaalsrood heeft het gewonnen van de monnikspij. Strakke regie,
nobele dictie, zeer fraaie decors en costuums zorgden voor een stijlvolle en
prachtige voorstelling.
De even moeilijke als te waarderen taak die Johan de Meester zichzelf heeft
gesteld: meer Vondel te spelen, heeft hij voortgezet door een opvoering van
Joseph in Egypten. Hierin warden twee eenzijdige figuren tegenover elkaar
gesteld, eerder gepersonifieerde eigenschappen dan psychologisch verantwoorde
karakters. Jempsar is een en al hartstocht en haar vurige liefde slaat om in
brandende haat, Joseph is door zijn verhevenheid weinig overtuigend. Maar als
altijd treft Vondels diepe eerlijkheid en grote oprechtheid, zijn verheerlijking
van de huwelijkstrouw en zekerheid van geloof en natuurlijk zijn prachtige
taal. Deze Vondelverzen kwamen tot hun recht in de voorstelling, die groot
respect afdwingt, weinig spanning meebrengt, maar soms grote dramatische
bewogenheid.
Als toneel een zeer aanvechtbare aangelegenheid was De wonderdoenster,
waarin William Gibson een episode uit de jeugd van de blinde en doofstomme
Helen Keller heeft gedramatiseerd, en wel de eerste kennismaking van het
onhandelbare en verwende kind met de Ierse onderwij zeres Anne Sullivan, die
beginnen moet met haar pupil te „temmen", voordat zij haar verborgen intelligentie tot leven kan wekken. „Goed spel, slecht stuk", stond boven een
bespreking van dit werk. Juister is misschien nog: goed spel, geen stuk, maar
een demonstratie van de moeilijkheden, die het opvoeden van een blind en doof
kind meebrengt, waarbij de karakters zeer vaag blijven en niet het heldhaftige
en eindeloze geduld kan gedemonstreerd worden, dat hiervoor is vereist. Men
kreeg een zeer gecomprimeerd beeld van iets dat niet samen te persen is. De
regie had sensatielust en sentiment, waarop in het stuk wel wordt gespeculeerd,
zoveel mogelijk vermeden. Zeer expressief leverde Marja Lieuwen als Helen
een opmerkelijke prestatie. De rol van Anne Sullivan werd door Mia Goossens
voortreffelijk gespeeld. Het succes was overweldigend, waarbij sympathie en
meevoelen van de toeschouwers meer aan de gebeurtenissen zelf dan aan de
dramatische uitbeelding daarvan te danken zijn.
In De getatoueerde roos van Tennessee Williams zijn de personen deze keer
nu eens niet helden en heldinnen in het verdringen van Freudiaanse complexen,
maar eerder uitbundig en geladen met een elementaire levensdrift. Dit maakt de
sfeer in dit volksstuk minder ongezond dan wij bij deze schrijver gewend zijn,
maar het stuk is niet vrij van melodramatische elementen en erotisch sterk
geladen. Het werd bovendien onverbloemd gespeeld. Sterk spel leverde Ank
van der Moer als de felle en primitief reagerende volksvrouw, die op zeer
openhartige manier laat merken hoeveel zij van haar overleden man heeft
gehouden. Prachtig was de Vlaming Paul Cammermans als de slimme dorpsgek,
beeld van haar vroegere echtgenoot maar met de kop van een clown, die Serafina delle Rose over haar verdriet heen helpt. Uitstekend was ook Kitty Coubois
als haar dochter, die oorspronkelijk tegen de wil van moeder haar eerste Iiefdeservaringen opdoet met een matroos. Overigens gelooft men geen ogenblik in dit
stuk, dat vervelend wordt als Williams met de hem Belief de symbolen gaat
werken.
Een kleurrijk en eenvoudig volksstuk met kinderlijke, vrolijke en goedmoe-
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dige mensen is Marius van Marcel Pagnol. Een simpel gegeven wordt naar
onze smaak nogal uitvoerig behandeld met veel sentiment zonder echter sentimenteel te warden. Het visverkoopstertje Fanny wordt verliefd op de zoon van
een brommerige maar goedhartige kastelein. De zee trekt hem hier in Marseille
echter sterker. En Fanny offert zich op: zij doet hem geloven dat zij liever
trouwt met de rijke weduwnaar Panisse. Het wat verouderde stuk kreeg een
sfeerrijke maar nogal ernstig opgevatte voorstelling.
Voor zijn regiedebuut bij de Nederlandse Comedie had de jonge Peter Oosthoek Intermezzo van Jean Giraudoux gekozen en het zich daarmee niet gemakkelijk gemaakt. In deze moeilijke opgave heeft hij duidelijk bewezen dat
hij aanleg heeft, want hij heeft een werkstuk geleverd dat grate waardering
verdient. Het stuk is een sprookjesverhaal, maar door het opnemen van elementen uit de nuchtere werkelijkheid tot een hybridisch geheel geworden. Men
vindt in het verhaal van het jonge meisje, dat moet kiezen tussen haar gedroomde en de aardse liefde, werkelijk dichterlijke beleving en onechte poèzie,
bedachte verzinsels en poetisch-doorleefde bevliegingen, spot naast decadentie
en quasi-diepzinnigheden naast geestige opmerkingen. Bovendien laat de
schrijver zich telkens meeslepen door zijn zucht om allerlei details uitvoerig te
behandelen. Waardering van het weak zal afhangen van die kant van het
stuk waaraan iemand de meeste aandacht wil schenken.
Een prettig familiestuk is Familiegenoegens van Philippe Heriat niet. De
genoegens zijn van een luguber soort in deze familie, waarin twee krengen van
dochters en twee fielten van schoonzoons hun levenslustige moeder om wine
van de erfenis proberen het leven zo zuur mogelijk te maken. Zij willen mama
gek laten verklaren. Het gaat dan ook venijnig toe, maar de schrijver probeert
aan zijn wrang stuk een opgewekt slot te verlenen. Van een dergelijk stuk een
vlotte opvoering te geven is voor onze Haagse Comedie geen kunst en omdat
het publiek tegen een beetje onnozelheid niet opziet, was het succes groot.
Een erfenis speelt ook een hoofdrol in Dubbel spel van Jean Guitton, een
maakwerkje dat van geestigheid en goede smaak niet overloopt. Om deze
erfenis strij den twee echtparen, waarvan de mannen tweelingbroers en de vrouwen tweelingszusters zijn. Een echtpaar wordt bovendien nog dood gewaand
maar herleeft, zoals er trouwens meer herleefde slachtoffers in het stuk voorkomen. In het vrij onverkwikkelijke maar toch wel onderhoudende geval moet
de aardigheid vooral hiervan komen, dat de twee paar moordlustige tweelingen
door slechts twee spelers worden gegeven. Daardoor ontstaat ook in de opvoering dubbel spel. Pim Dikkers en Enny Meunier kweten zich voortreffelijk
van deze taak.
Zoals een moord, op zichzelf geen aanbevelenswaardig bedrijf, in een thriller
niet ernstig genomen wordt, zo kan men ook de inhoud van Irma la Douche
aanvaarden, omdat deze volkomen kolder is en dus geen punt van discussie
kan uitmaken. Deze muzikale comedie van Alexandre Breffort en Marguerite
Monnot is een prostitutie-ballade, die speelt op de „walletjes" van Parijs. Irma
is het meisje van lichte zeden met natuurlijk een „gouden hart" en succes in
haar „yak- . Nestor is haar souteneur en haar onzakelijke minnaar. Als zodanig
is hij verschrikkelijk jaloers. Het getal „klanten" moet dan ook tot een worden
gereduceerd en deze ene is Oscar, Nestor namelijk in een andere gedaante.
Maar zelfs op Oscar wordt Nestor jaloers, zodat ook deze, en wel door moord,
moet verdwijnen. En dan is de schrijver uitgepraat tot het einde van het stuk als
5
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Nestor uit het bagno terugkeert, juist op tijd om Irma's tweeling, Nestor en
Oscar, ten doop te houden. De grofheden warden gedeeltelijk weggespeeld door
de humor en de gevoelige liedjes, de inzinkingen blijven. In de zeer succesrijke
voorstelling was Lia Dorana als Irma in spel en zang voortreffelijk. In de
dubbelrol van minnaar en klant stond Steye van Brandenberg haar goed ter
zij de.
Bij een groot aantal uiteenlopende stukken zijn werkelijke hoogtepunten
zeldzaam geweest. In opspraak geraakte Theater, waarvan de uitgebreide directie
het volgend jaar in haar geheel naar het Rotterdams Toneel overgaat, wat wel
een aantal verschuivingen in de toneelwereld zal meebrengen. Ensemble blijft
een zwevend karakter houden en wordt danig verzwakt. Het gezelschap Puck
zal zijn naam veranderen in Centrum om daardoor de laatste sporen van de
aanvankelijke opzet, spelen voor de jeugd, uit te wissen. Arena, dat onder de
energieke en zeer artistieke leiding van Erik Vos op dit terrein voortreffelijk
werk verricht, gaat daarnaast als Nieuwe Comedie ook meer spelen voor volwassenen.
In de aparte wereld, die het toneel is, zullen als in elke wereld maar misschien
meer opvallend, wel altijd moeilijkheden blijven. Veranderingen zijn voorgesteld, zullen blijven warden voorgesteld, zullen ook komen, maar de moeilijkheden zullen daarmee niet verdwijnen.

KUNSTKRONIEK

2 Europese Festivals:
Holland en Bregenz
PONS SCHELLEKENS

onderscheidt zich van de meeste andere festivals door
H ETeenHolland-Festival
rijke verscheidenheid aan manifestaties; ook dit jaar was dit weer het

geval. Toch kon men bij een eerste lezing van het prospectus reeds vermoeden,
dat het accent van de publieke belangstelling vooral op enkele opzienbarende
opvoeringen zou vallen: in de sector van de opera werd voornamelijk de aandacht getrokken door Mozarts Le Nozze di Figaro in een representatie van een
ad hoc samengesteld gezelschap op internationaal niveau, waarbij de Italiaanse
dirigent Giulini de leiding verzorgde; onder de toneelrubriek waren Brechts
Kaukasische Krijtkring in een monsterbezetting van louter Nederlandse artisten
en Sophocles' Electra door de Atheense groep Piraikon Theatron de blikvangers
van de bij het Festival geinteresseerden.
Daar was allereerst dan Mozarts opera. Wie zich uit de vorige jaren nog de
prachtige opvoeringen onder de directie van Carlo Maria Giulini van twee
Rossini-opera's en werken van Verdi (zoals diens Falstaff, Requiem en de
Quattro Pezzi Sacri) herinnert, weet dat deze dirigent geleidelijk in ons Festival
een plaats heeft ingenomen, die even roemrucht als kwetsbaar is; bezit men als
artist eenmaal een grote naam, dan worden de verwachtingen die men van hem
heeft, hoe langer hoe groter. Het is daarom zo jammer, dat men deze in hart
en nieren Italiaanse dirigent de opvoering van een opera heeft toevertrouwd, die
zo diep wortelt in een hem vreemde cultuur. Wanneer men weet, dat deze dirigent de muziek op de eerste plaats vanuit de bel cantostijl benadert, dan kan
men begrijpen, dat de orkestklank buitengewoon zangerig en soepel verzorgd
was en dat de zangsolisten werden geinspireerd tot een zo vloeiend mogelijke
uitdrukking van hun partij. Door de gewoonlijk zeer hoge tempokeuze kwamen
de talloze details in deze partituur echter niet tot leven, een Bemis, dat voor
Mozart fnuikend is. Natuurlijk kan men steeds van mening verschillen over de
nuance die iedere tempo-aanduiding aan de uitvoerder overlaat, maar het feit,
dat verschillende aria's door de snelheid van het tempo onzingbaar werden,
en de zangers daardoor herhaaldelijk de grenzen van hun kunnen moesten
overschrijden, zegt toch wel iets; in dit verband verwijzen wij o. a. naar de
triolen op het eind van de aria van de Graaf „vedro" en de gehele aria „aprite",
die Figaro in het laatste bedrijf zingt. Waar de tempo's in deze uitvoering wel
aanvaardbaar waren, miste men veelal de zo typisch Weense expressiviteit der
muziek; het verrassende moment in de tweede akte, waarop Susanna i.pl.v.
Cherubino uit de geopende deur verschiint, illustreert Mozart met een „andante
con moto"; de verbazing, die uit deze geniale vondst moet spreken, miste men
hier, zuiver muzikaal gezien. Wat bleef er trouwens over van de zo op de natuur
geinspireerde scene, die voorafgaat aan Susanna's aria „deh vieni", waar men
de koelte van de nacht als het ware tastbaar moet kunnen ervaren?
Ondanks deze wel ernstige bezwaren viel er toch veel to waarderen. Als men
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bedenkt, dat Giulini met een voor deze gelegenheid samengesteld solistenteam
— waarvan de tegenstelling tussen de deels Italiaanse, deels Duits-Oostenrijks
georienteerde zangcultuur erg opviel — in korte tij d tot een grote eenheid wist
te geraken met het voortreffelijk secunderend Residentieorkest, dan pleit dit
voor zijn grate leiderskwaliteiten.
Wat de solisten betreft hoorde men een prachtige sonore lyrische stem van
Hermann Prey als Graaf, waarbij men zijn houterige spel op de koop toe nam.
Graziella Sciutti zong en speelde de Susanna, dat het een lust was. De Figaro
van Giuseppe Taddei kon men bewonderen om zijn natuurlijk acteertalent,
waarbij wij menen, dat zijn zangtechniek toch niet voldoende cultuur bezat
voor een Mozartpartij; in het vuur van zijn spel waren er veel noten, die meer
geschreeuwd, dan gezongen werden. Jammer, dat de mooie stem van Joseph
Rouleau (een jong zanger met de spelsuggstie van een routinier) de kleine rol
van Bartolo was toebedeeld.
Met opzet bewaarden wij de zo belangrijke partijen van de Gravin en Cherubino tot het laatst. Men had voor beide rollen twee bezettingen gecreeerd, die
ieder enkele uitvoeringen zongen. De eerste maal waren het Claire Watson en
Teresa Berganza; ongetwijfeld droeg laatstgenoemde om haar feilloze techniek
en haar doorleefde Cherubino-partij de meeste lof weg; van de andere kant
bracht Claire Watson in haar spel een zeer genuanceerde Gravin op de planken,
waarbij de muzikaaltechnische tekortkomingen van haar stem gelukkig in de
schaduw kwamen te staan. Het hoogtepunt vormden de opvoeringen, waarin
Elisabeth Schwarzkopf de Gravin vertolkte met naast haar Stefania Malagu als
Cherubino. Elisabeth Schwarzkopf heeft door haar rijpheid aan acteertalent, haar
muzikale ontroering en muzikaal aanpassingsvermogen (het brief duet met Sciutti) een onvergetelijke indruk bij haar toehoorders achtergelaten.
Naast deze belangwekkende Holland-Festivalmanifestatie was er in de operasector nog meer te genieten. Het operagezelschap van Wuppertal sloeg een
goed figuur met Cardillac van Hindemith. Jammer, dat het al zijn krachten aan
een zo experimenteel en intussen verouderd werk had gewijd. Een bij zonder
sprankelende vertoning kreeg de slechts zelden opgevoerde opera Benvenuto
Cellini van Berlioz. Dank zij de levendige, door-en-door Franse regie van
Marcel Lamy, de eruptieve bezieling van de jeugdige dirigent Georges Prétre
en de fraai getimbreerde tenor van de titelrolspeler Nicolai Gedda kreeg het
werk alle kansen om een zo gunstig mogelijke indruk achter te laten. Ondanks
de meesterlijk aangewende orkestratie die zelfs ruim honderd jaar na het ontstaan nog frappeert, en de vele fraai klinkende koren (b.v. tij dens het pantomimespel bij de carnavalsfeesten), kon men toch niet aan de indruk ontkomen, dat Berlioz vrij conservatieve aria's schreef met veel holle rhetoriek.
Ook dramatisch gezien ging de componist vaak onhandig te werk: als b.v. Balducci aan het begin van de opera afscheid neemt van zijn dochter Teresa is hij
reeds van het toneel verdwenen, voordat men zich gerealiseerd heeft, dat hij
— slecht geluimd — enige vermanende woorden tot haar richtte. Kart daarop
heeft Teresa een bouquet van haar Belief de Cellini ontvangen, waardoor zij in
tweestrijd komt; nauwelijks heeft zij dan een grate lyrische aria gezongen, of
haar staat zonder enig tussenspel een volgende aria te wachten: technisch een
haast onmogelijke opgaaf en dramatisch gezien een vraagteken. Men zou deze
twee aria's verbonden willen zien door gesproken tekst of recitatiefzang, hetgeen een meer natuurlijke binding garandeert. Toch heeft men door de opvoe-
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ring van deze Franse opera gelukkig weer eens een avond spectaculair theater
beleefd, waarvan de esprit op het publiek een verfrissender uitwerking had
dan b.v. de gevoelsmatig zo zwaar overladen dramatiek van Verdi's Simon
Boccanegra. Laatstgenoemd werk kreeg een reprisevoorstelling met dezelfde
prima solistenbezetting als in het afgelopen winterseizoen. De jonge baszanger
Ugo Trama blank om zijn edel stemgeluid weer bijzonder uit. En Antal Dorati
toonde zich een ideaal kapelmeester, die alles vast in de hand hield. Deze vertonig vormde een verheugend lichtpunt in de huidige situatie van onze Nederlandse Opera.
Tenslotte vermelden wij nog Puccini's Turandot onder leiding van de gastdirigent Francesco Molinari Pradelli. Het peil, dat deze dirigent bereikte kwam
ver uit boven de sleur van een routine-uitvoering.
Bezien we vervolgens het aandeel van het toneel, dan is het vooral Brechts
Kaukasische Krijtkring die de aandacht vraagt. Over dit werk, dat in de jaren
1944 en 1945 in Amerika ontstond, kan men opmerken, dat het een zeer
boeiend spel is. Ondanks zijn sterk tendentieuze betoogtrant, die het artistieke
element van nature in de weg zou moeten staan, weethij door zijn rake typering
van echt menselijke figuren de toeschouwer in ziin ban te houden.
Van de overige toneelgebeurtenissen is vooral te vermelden het optreden van
het Atheens gezelschap, een onvergetelijke gebeurtenis.
Het aandeel van de dans in het Festival was dit jaar niet alleen minder omvangrijk, maar helaas ook minder belangrijk dan we gewend waren. Naast een
goede vertoning van het Nederlands Ballet stand een beslist zwakke van het
ballet uit Keulen. Voor het ontspannende element zorgde het Pools Danstheater „Mazowsze", waarvan de krachtige mannen en lieftallige vrouwen in
de meest sprookjesachtige klederdrachten met hun massale dansgroeperingen
en primitieve volkszangen een feest voor oog en oor vormden.
De concerten waren ditmaal weer verzorgd door onze beste orkesten o.l.v.
eigen en gastdirigenten. Pierre Boulez wekte vooral verbazing vanwege zijn
ongelofelijke vakkennis als dirigent-componist en zijn onconventioneel programma. Sixten Ehrling gaf in Scheveningen een reprise van de derde symphonie van zijn landgenoot Karl Blomdahl, een zeer te waarderen modern werk,
dat Eduard van Beinum al jaren geleden in Amsterdam geintroduceerd heeft.
Jochums vertolking van de Missa Solemnis (van Beethoven) mag hier niet
onvermeld blijven vanwege de prachtige uitvoering door het onvolprezen
Omroepkoor en het Radio Philharmonisch Orkest; een zo intens begrip voor
dit technisch en artistiek moeilijke werk ontmoet men zelden bij een dirigent.
De Nederlandse karaktertrek van een objectiverende kijk op de zaken, gepaard gaande met een introverte wijze van handelen, waarbij de muziekimpulsen
voortdurend ander controle blijven van het bewustzijn, kon men in het Festival
herhaaldelijk bespeuren; in die geest klonk een Haydnsymphonie onder Willem
van Otterloo, liet Anton van der Horst Bachs Hobe Messe weerklinken en
speelde het strijkorkest „Benedetto Marcella" oud-Italiaanse muziek op zeer
ingetogen wijze. Valt vanuit deze wezenstrek misschien ook te verklaren, dat
in de korte geschiedenis van ons Festival het orgelimprovisatieconcours te Haarlem voor de vierde maal door een Nederlander werd gewonnen ? Dit jaar was
Bernard Bartelink de gelukkige.
Een vraagteken op zich blijft het Nederlands Kamerorkest. N.a.v. de uitvoering van een concerto grosso van Handel onder leiding van Szymon Goldberg
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frappeerde ons weer die robuuste speelwijze der snelle delen tegenover een te
gevoelige aanpak van het Larghetto, dat in de variaties bovendien een ongemotiveerde tempoversnelling onderging. De primaire eis, die ten grondslag
ligt aan iedere vorm van muziekmaken, n.l. de intensiteit der beleving, miste
men ten ene male. Dat Goldberg in het moderne repertoire wel tot goede
prestaties kan komen, bewees zijn vertolking van Geza Frids Ritmische studies.
Dat hetzelfde orkest o.l.v. Giulini in een klassiek programma tot een veel hoger
niveau kwam, zegt de insider wel iets.
Een zeer eenzijdig concert, waarop men het geluid van de eigen tijd moest
missen, brachten „Les Solistes de Zagreb", een bruisend gezelschap musici o.l.v.
de cellist Antonio Janigro. Een zelfde vonk van musiceren was aanwezig op de
zangrecitals van T. Berganza en H. Prey, hoogtepunten in deze festivalmaand.
Dat in deze bespreking van het Holland-Festival 1961 vele belangrijke details
onbesproken moesten blijven, is onvermijdelijk. Wel lijkt het ons nuttig na
afloop van het feest de balans eens op te maken; dat hierbij niet alleen het
artistiek gebodene, maar zeker ook de consument van dit alles, het publiek, ter
sprake komt, spreekt vanzelf.
Om met het laatste te beginnen: hoe was de belangstelling voor het HollandFestival in grote lijnen? Zoals te verwachten was, trokken de uitvoeringen van
Le Nozze di Figaro, De Kaukasische Krijtkring en Electra praktisch voile zalen;
daartegenover bestond er een veel geringere belangstelling voor andere manifestaties zoals b.v. de symfonieconcerten te Amsterdam, het Nederlands Kamerkoor, de opera Cardillac, en het concert door ensembles van de Nederlandse
Radio Unie te Haarlem. In deze graad van belangstelling moeten we bovendien
verdisconteren, dat de middelbare schooljeugd en de leden van b.v. personeelsverenigingen en het Nederlands Theatercentrum enorme reducties konden
krijgen op abonnementen voor verschillende uitvoeringen. Men zou n.a. hiervan
de vraag kunnen stellen: welke functie heeft het Holland-Festival eigenlijk ?
Wanneer het op de eerste plaats wil voorzien in een behoefte bij ons eigen
yolk, dan zal de leiding zich in sterkere mate moeten concentreren op heel
bijzondere manifestaties, waaraan men in Nederland in het normale seizoen niet
toekomt. Dat zal veel geld kosten; een beperking in het aantal van deze evenementen zal dus geboden zijn. Wil dit Festival tevens uitgroeien tot een toeristisch gebeuren, dan kan tevens een aantal specifieke uitingen van onze eigen
cultuur een onderdeel van het programma uitmaken: b.v. concerten door onze
beste koren en orkesten, orgel-, ballet- en toneelbijdragen. Hierbij is echter een
al te grote verscheidenheid, zoals we die in de programma's van de voorbije
jaren aantroffen, beslist ongewenst; verreweg de meeste toeristen blijven hier
korte tijd, waardoor het vaak herhalen van dure voorstellingen niet bezwaarlijk
hoeft te zijn. Een efficiEnte besteding van het weinige voorradige geld lijkt
ons de beste waarborg voor de toekomst van het Holland-Festival.
***

In de grote rij van de Europese Festivals zijn het steeds weer dezelfde namen,
zoals Bayreuth en Salzburg, die in het middelpunt der publieke belangstelling
staan om hun erkende traditie. Dat in het meest westelijk gelegen deel van
Oostenrijk dit jaar reeds voor de zestiende maal de „Bregenzer Festspiele"
plaats vonden, is zeker in onze streken nog onvoldoende bekend. Toen men in
1945 onder de indruk van de staatkundige onbelangrijkheid van het naoorlogse
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Oostenrijk uitwegen zocht om zijn nationale trots in culturele manifestaties te
uiten, is door .een gelukkige samenloop van omstandigheden het zo fraai gelegen
Bregenz tot centrum van een jaarlijks muzieklestijn gekozen. De ideale natuurcombinatie van water en land inspireerde hier tot het bouwen van een toned
vlak voor de oever van het Bodenmeer; daar herleeft nu jaarlijks als een groots
barok schouwspel de klassieke Weense operette. Ook vinden in deze sprookjesachtige sfeer sinds enige jaren balletuitvoeringen plaats. Bij slechte weersomstandigheden moet men deze openluchtvoorstellingen verplaatsen naar de aangrenzende „Stadthalle".
De „Martinsplatz", een middeleeuws plein in de stadskern van Bregenz,
gelegen op de glooiende heuvels boven het Bodenmeer, vormt een als het ware
door de natuur geschapen decor voor de traditionele serenadeconcerten.
In deze heerlijke omgeving zijn een uitgelezen aantal gezelschappen van eigen
bodem de uitdragers der Oostenrijkse cultuur: het orkest der „Wiener Symphoniker", solisten van de Weense Staatsopera, het „Wiener Staatsopernballett" en
het „Wiener Burgtheater".
Laatstgenoemd gezelschap bespeelt het „Theater am Kornmarkt". Naast
erkende repertoirestukken geeft men er sinds 1955 bovendien nog de wereldpremiere van een modern drama. Dit jaar betrof het de Orpheus van de dichter
en filosoof Felix Braun. Het werk werd zowel om zijn conceptie als om zijn
opvoering door publiek en pers bijna unaniem gunstig geprezen, hetgeen bij
de premieres in de voorbije jaren nog nooit was voorgekomen. Felix Braun
heeft het klassieke gegeven van de zanger Orpheus, die uit de kracht van zijn
kunst en zijn liefde zijn gestorven geliefde Eurydike ten leven weet te roepen,
doch haar ten tweede male verliest, omdat hij zijn geliefde tegen het bevel van
de God Pluto in te vroeg aanziet, nieuw leven ingeblazen door een persoonlijke
visie: Orpheus gaat ten onder aan zelfzucht en gebrek aan ware liefde,
maar door de macht van de godheid wordt hij uiteindelijk gered. Het drama,
dat niet 'anger dan ongeveer vijf en zeventig minuten duurt, werd ons voorgehouden in een uiterst sober decor met suggestieve belichtingen en in een zeer
doeltreffende regie van Josef Gielen. De leden van het Burgtheater gaven een
indrukwekkend spel te zien, waarvan wij met name slechts kunnen vermelden
Annemarie Diiringer om haar vrouwelijke, liefdevolle Eurydikevertolking, de
nog jeugdige Oskar Werner als een dichterlijke Orpheus en Rosemarie Gerstenberg, die de rol van koningin Agave met zulke uitersten aan gevoelens van
tederheid en demonie moist te bezielen.
Voor het „Spiel auf dem See" was dit jaar een van Johann Strausz' meesterwerken, Der Zigeunerbaron, gekozen. Een betoverender voorstelling van deze
operette kan men zich in zijn fantasie nauwelijks voorstellen: een toneelbouw
over een breedte van ongeveer honderd meter met decors van grote ruines tot
kleine torens en bruggetjes, met op de achtergrond een imitatiepanorama van
Wenen, dit alles in de meest sprookjesachtige belichtingen, overgoten met vuurwerk, kerkklokkengelui en kanonschoten; het laten aanrukken van een muziekcorps, gevolgd door een leger van ruim honderd huzaren en grenadiers, daarbij
een beweeglijk acterend en goed zingend Festivalkoor in steeds wisselende kostuums, een charmante balletgroep van de „Wiener Staatsoper" (Strausz' An der
schOnen blauen Donau werd hier als het ware een tastbare realiteit), een heerlijk spelend orkest als de „Wiener Symphoniker" onder de vurige leiding van
de Grazer dirigent Walter Goldschimdt, en een solistencorps, waarvan de voor-
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naamste krachten leden waren van de Weense Staatsopera. Helaas was Anton
Dermota door ziekte verhinderd de aangekondigde rol van Barinkay te zingen;
in zijn plaats vervulde de jonge Amerikaanse tenor Jean Cox, verbonden aan de
opera te Stuttgart, deze veeleisende partij, waarvoor zijn overigens fraaie,
metaalachtige natuurstem momenteel nog te weinig geschoold lijkt. Naast hem
excelleerden een zeer mooie, danker getimbreerde zigeunerin Czipra van Hilde
ROssel-Majdan en een jeugdig gespeelde Saffi van Hilde Zadek, die echter
haar stem vooral in de hoogte te vaak forceerde, waardoor onzuiverheden onvermijdelijk werden. De zo dankbare rol van de zwijnenhoeder Zsupan vond in
Friedrich Nidetzky een typisch Weens humoristisch vertolker.
Tijdens deze voorstelling bleek wel heel duidelijk, welke enorme problemen
een zo massaal openluchtspel met zich meebrengt: de akoestische nadelen voor
een overigens eersterangs orkestspel, de neiging van niet goed zittende zangstemmen tot forceren en niet te vergeten de moeilijkheden voor een regisseur en
dirigent om alles goed in de hand te houden. Doordrongen van deze feiten
kunnen we dan ook niet anders dan de grootste lof hebben voor deze presentatie, die ruim zesduizend toeschouwers in haar ban wist te houden.
Dat men in Bregenz in tegenstelling tot andere muziekfestivals ruimschoots
aandacht schenkt aan het lichtere muziektheaterrepertoire ondervond men als
een welkome verademing; afgezien van genoemde Zigeunerbaron schonk ook de
Fra Diavolo van Auber de vakantiegangers enige plezierige uren. Alhoewel de
componist in deze komische opera geen diepe snaren aanroert, weet hij met zijn
sprankelende muziek en gevoel voor echte theaterkunst, waarbij de humor niet
van de lucht is, zijn publiek echt te boeien. Televisiekijkend Europa heeft van
deze opvoering in het genoemde Kornmarkttheater ongetwijfeld een goede herinnering overgehouden, als was het alleen maar door dat verrukkelijke tweede
bedrijf, waarin de meest ongelofelijke situaties mogelijk blijken. Bij de rolbezetting viel hier nog meer dan bij andere evenementen te Bregenz op, dat men
er naar streeft jonge, veelbelovende talenten naar voren te brengen. De uit Parijs
afkomstige dirigent Bruno Amaducci maakte een opvallend gunstige indruk om
zijn schijnbaar moeiteloze accurate beheersing van de grote ensembles, die in
deze opera zo'n integrerend onderdeel vormen; dat hij met een heterogene groep
solisten na korte voorbereideningstijd tot zo'n sluitend geheel wist te komen,
zegt wel iets omtrent zijn kwaliteiten. De lyrische coloratuursopraan ErnaMaria Duske (uit Hamburg) speelde de grote rol van Zerline met zo'n natuurlijke charme en zong deze moeilijke partij technisch en muzikaal zo opvallend,
dat zij de harten van de toehoorders terstond veroverd had. Een andere verrassing vormde het optreden van de bas-buffo Ernst Gutstein (Frankfurt) in de
rol van de laconieke Lord; in samenwerking met Hilde ROssel-Majdan werd
wel duidelijk over welk verrukkelijk theaterbloed beide artisten beschikken.
Verder troffen we weer Jean Cox (in de titelrol) en Friedrich Nidetzky (als
waard) aan, die de indrukken tijdens de opvoering van de Zigeunerbaron gemaakt nog eens bevestigden. Bedenken we tenslotte, wat deze vertoning geweest zou zijn, als het bandietenstel van Peter Klein en Fritz Hoppe niet op zo'n
droog-komische wijze het gehele tweede bedrijf geschraagd had ! De decors
wisten op het niet al te grate toneel een illusie van ruimte te wekken, zodat het
zes en twintig leden tellende koor van de „Singverein der Gesellschaft der
Musikfreunde Wien" zich enigzins kon bewegen. Wij ontkwamen deze
avond niet aan de indruk, dat de Wiener Symphoniker in deze orkestbak wel
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zeer tot hun recht kwamen, getuige de zangerige, doorzichtige klank der
onderscheiden groepen: fluwelen strijkers, lichte houtblazers en sonore, dunne
hoorns; het was een genot voor het oor zo'n ensemble te horen begeleiden.
Wat de concerten betreft gaven de Wiener Symphoniker o. a. 's avonds een
serenadeconcert op de reeds genoemde Martinsplatz. De stilte werd er slechts
verstoord door het klapperen van de torenvlag, het slaan van een klok in een
der aangrenzende oude huizen en geluidsflarden vanuit de benedenstad; en
verder heerste er de intense aandacht van een publiek, dat zich ten getale van
ongeveer zeshonderd man, gezeten op klapstoeltjes, geschaard had rond een
primitief orkestpodium aan de voet van een monumentale toren. Nadat de
statige klanken van Purcells muziek het concert geopend hadden, speelde de
jonge klarinettist Peter Rieckhoff (eerste prijswinnaar van het muziekconcours
te Geneve in 1960) het tweede klarinetconcert van von Weber. De gracieuze
melodieen van dit overigens wenig afwisseling vertonende werk werden zo genuanceerd met een prachtige toonvorming geblazen, dat iedereen in de ban was
van dit wonder van musiceren: pretentieloos, maar zeer puur van klank. Na
fragmenten uit balletmuziek van Gluck speelde het orkest zijn hoogste troeven
uit in Haydns Oxfordsymfonie. Ondanks de wat slappe, maar intens muzikale
greep van de dirigent Kurt WOsz op het ensemble, hield men toch een sterke
indruk over van dit kamermuziekachtig gehouden orkestspel, niet luid maar
des te intensiever van klank. Wat gaf zo'n eerste-vioolgroep een vederlicht,
quasi-moeiteloos passagespel te horen!
Het bijwonen van een repetitie van Prokofiews Romeo en Julia door het
„Wiener Staatsopernballett" op het door de ochtendzon beschenen podium van
de „Seebiihne" bleef natuurlijk een nuchtere voorproef voor het komend avondsprookje op het meer. Het betrof bier een repertoirewerk in een sterbezetting,
dat nu aangepast moest warden aan de nieuwe omgeving van dit openluchttoneel. De solistische prestaties van de kleine, gracieuze Edeltraud Brexner
vielen heel bijzonder op.
Niet alle Festivalgebeurtenissen vonden in Bregenz zelf plaats; het 20 km
zuidelijker gelegen Feldkirch, een schilderachtig, middeleeuws plaatsje, ontving
de gasten driemaal voor een concert, terwijl het oude paleis te Hohenems zijn
ridderzaal beschikbaar stelde voor een muziekavond bij kaarslicht. In deze sfeer
paste geheel een cembaloconcert van Johann Chr. Bach en een concerto grosso
van Handel; of overigens het nog jonge regionale ensemble, het „Voralberger
Kammerorchester", dat deze avond verzorgde, zich al op festivalniveau beweegt, menen wij op dit moment ernstig te moeten betwijfelen.
Aan het eind van ons festivalbezoek te Bregenz was het wel duidelijk geworden, dat men bier probeert, de eigen cultuur als het ware een nieuwe
levensinjectie te geven; veel uitvoeringen legden sterk het accent op de natuurverbondenheid, die iedere kunst krachtens haar aard eigen is. Wij kunnen dit
streven in onze huidige maatschappij, waarin de meest prozaische zaalruimten
vaak de entourage voor een concert vormen, slechts toejuichen. Daarom raden
wij de muziekliefhebbers aan om in Bregenz eens een verfrissende kuur voor
een als het ware hernieuwd-muziekbeluisteren te ondergaan; zij mogen in dit
geval wel tevoren moeten, dat de Oostenrijker trotser is op zijn klassieke kunst,
dan op de culturele voortbrengselen van de eigen tijd.

Politiek
Overzicht

INTERNATION A AL

is gedurende de laatste twee maanden geen sprake geweest van een komE Rkommertijd;
de dagbladen en tijdschriften kwamen eerder plaats te kort

om alle gebeurtenissen op internationaal terrein te vermelden en van commentaar te voorzien. Als wij de toestand in zijn geheel nemen, kunnen wij slechts
constateren, dat de situatie geenszins beter geworden is; integendeel, op vele
punten is een huiveringwekkende ontwikkeling opgetreden en er zal grote
staatsmanswijsheid vereist worden om alle kwesties tot een juiste oplossing te
brengen. Een van de weinige lichtpunten is, dat geen der partijen een oorlog
wil, maar men is toch wel gekomen op een punt, waarop de zaken de regeringsleiders erg gemakkelijk uit de hand kunnen glippen; de standpunten staan diametraal tegenover elkaar; beide partijen proberen hoever zij kunnen gaan om
zonder oorlog hun doel te bereiken, maar een enkele zenuwachtige reactie van
een der ondergeschikten kan een gewapend conflict veroorzaken en dit kan met
zich mee brengen, dat het zich tot een kernwapen-oorlog ontwikkelt met al zijn
gevolgen.
Als wij de ontwikkeling in de Arabische wereld bekijken, zijn daar allereerst
de Frans-Algerijnse moeilijkheden. Na het afbreken van de onderhandelingen
in Evian op 13 juni bleef de Gaulle vasthouden aan zijn plan om nog dit jaar
tot een oplossing te komen; hij wilde deze bereiken door een overeenkomst of
door een deling; i.v.m. deze laatste wilde hij de Fransen in Algerije hergroeperen rond Algiers en Oran; verder sprak hij openlijk over Algerije als over een
onafhankelijke staat en over het zelfbeschikkingsrecht, maar niet over de Sahara
en over de moeilijkheden met Tunesie n.a.v. Bizerta. De voorlopige Algerijnse
regering wees de verdeling natuurlijk van de hand. Langzaam kwamen berichten over een hervatting van de onderhandelingen en op 20 juli werden deze
inderdaad heropend op het kasteel Lugrin; zij hadden echter evenmin succes en
werden reeds op 28 juli weer afgebroken, daar men het over de Sahara niet
eens kon worden. Ook het eenzijdig door Frankrijk afgekondigde bestand werd
nu spoedig opgeheven. De kansen op een oplossing zijn intusen nog meer
verzwakt; in een vergadering van de Nationale Raad van de Algerijnse revolutie is, naar op 28 augustus bekend werd gemaakt, de meer gematigde Ferhat
Abbas uit de voorlopige regering verwijderd en vervangen door de radicaal
Ben Khedda, terwijl de vice-premier Belkacem Krim, minister van Buitenlandse
Zaken en leider van de delegatie naar Evian en Lugrin, is overgeplaatst naar
Binnenlandse Zaken. Al heeft de nieuwe Algerijnse regering zich bereid yenklaard tot verdere onderhandelingen, men verwacht toch, dat het uiterst moeilijk
zal zijn om nu nog tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
Is de Gaulle te laat geweest met zijn pogingen? Of heeft de reactie van de
colons en in Frankrijk zijn plannen zolang tegengewerkt, dat hij de kans op
succes heeft moeten laten voorbijgaan? Bij wie ligt de schuld voor de alleszins
waarschijnliike verslechtering van de situatie? Ook aan Algerijnse zij de is het
spel niet altijd juist gespeeld.

POLITIEK OVERZICHT

75

De verhouding tussen Frankrijk en Tunesie verslechterde eveneens. Buorguiba stored volledig aan de Westerse kant, maar het feit, dat Frankrijk in Bizerta
ook na de onafhankelijkheid van Tunesie een vlootbasis handhaafde, was een
voortdurende bron van ergernis voor hem. Hehaaldelijk heeft hij op terugtrekking der Franse troepen aangedrongen, maar met een te veel aan souvereine
minachting voor de opvattingen van Bourguiba vond men in Parijs telkens het
ogenblik voor onderhandelingen niet geschikt. Men speculeerde er d.aar blijkbaar op, dat de situatie van Bourguiba in de Arabische wereld niet sterk genoeg
was om iets tegen Frankrijk te ondernemen; immers Bourguiba nam geen deel
meer aan de vergadering van de Arabische Liga wegens meningsverschillen
met president Nasser van de VAR; verder steunde hij wel de Algerijnse opstandelingen. Maar inzake de Sahara was hij het met hun opvatting, dat deze
Algerijns was, geheel oneens en eiste hiizelf een deel ervan op voor Tunesie.
Kennelijk heeft de Gaulle de kwestie op de lange baan willen schuiven ook
i.v.m. het belang van de oorlogsbasis Bizerta voor Frankrijk in een eventueel
nieuw wereldconflict, maar hij overschatte het geduld van zijn tegenstanders.
Op 19 juli begon Bourguiba een blokkade aan de landzijde, die spoedig daarop
gevolgd werd door gevechten; de Franse troepen sloegen hard — te hard —
terug en er vielen talrijke doden en gewonden. Het is mogelijk, dat Tunesie
meende gebruik te kunnen maken van de moeilijke positie, waarin Frankrijk
verkeerde zowel in Algerije als in de in die dagen zich ontwikkelende crisis
rond Berlijn; misschien heeft hij gehoopt met steun van de Verenigde Staten en
Engeland de Gaulle tot onderhandelingen te dwingen. Dit laatste zal hem zijn
tegengevallen; juist Berlijn dwong beide genoemde machten om de Gaulle te
ontzien, al viel hen dit niet gemakkelijk. Opmerkenswaard was, dat ook de
Sovjet-Unie slechts aarzelend steund gaf aan de Tunesische eis. Bourguiba probeerde daarom met succes zijn betrekkingen met de VAR te verbeteren, maar
dit bracht hem niet veel nader tot zijn oorspronkelijk doel. Aangenomen mag
worden, dat noch Bourguiba, noch de Gaulle dit conflict hebben gewild; dit
bleek ook uit het voorzichtige optreden van beide partijen na afloop van de
gevechten. Van beide zijden bleef men verklaren, dat de kwestie door onderhandelingen moest worden opgelost, maar tot nu toe is hier niets van terecht
gekomen. Ook niet op aandrang van de Veiligheidsraad, waaraan het conflict
door Tunesie was voorgelegd, want de Gaulle wenst geen inmenging van deze
instantie in deze volgens hem zuiver Frans-Tunesische aangelegenheid. Na veel
moeite lukte het Bourguiba de benodigde 50 handtekeningen te verzamelen voor
het bijeenroepen van een speciale bijeenkomst van de Algemene Vergadering
der V.N., die na lang beraad toch ook niet verder ging dan aandringen op
directe onderhandelingen tussen de betrokken partijen. Frankrijk boycotte deze
bijeenkomst en men is nog geen stap verder.
Een derde moeilijkheid in de Arabische wereld — Koeweit — is voorlopig
opgelost. Op 19 juni 1961 werd de protectoraatsovereenkomst tussen Koeweit
en Engeland, daterend van 1899, beeindigd. Onmiddellijk wenste Irak dit
gebied te annexeren; het was duidelijk, dat Irak het gemunt had op de geweldige olierijkdom van het sjeikdom, reden waarom ook in Engeland en elders
grote belangstelling voor dit gebied bleef bestaan. Premier Kassem kreeg nu niet
alleen Engeland tegenover zich, maar ook de overige Arabische landen, die of
zelf deze olierijkdom willen bezitten, of hem niet aan Kassem gunnen vanwege de machtsvermeerdering, die daarmee voor hem gepaard zou gaan. Koe-
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weit verzocht Engeland om weer troepen aan land te zetten ter bescherming
tegen een Iraakse aanval; Londen willigde dit verzoek in, maar joeg daarmee
de Arabische Liga tegen zich in het harnas, daar deze hierin een herstel van de
Engelse koloniale macht zag. Toen Koeweit — natuurlijk tegen de zin van Irak
— tot de Arabische Liga werd toegelaten, kwam men overeen, dat de Engelse
troepen door manschappen van de Arabische Liga zouden worden vervangen.
Hoe gevaarlijk deze en enkele andere situaties in de wereld ook zijn, zij zijn
op dit ogenblik toch slechts kinderspel vergeleken bij de moeilijkheden rond
Berlijn. Er is reeds onmiddellijk na het tot stand komen van de Berlijnse regeling in 1944 op gewezen, dat hiermee een uiterst moeilijke en gevaarlijke situatie werd geschapen. Deze is in de loop der jaren steeds ernstiger geworden; in
1948 deed Rusland reeds een poging om door middel van de blokkade het
Westen te dwingen zich uit Berlijn terug te trekken. Nadat dit mislukt was,
verliepen er enkele jaren voor de zaak weer op de spits werd gedreven. In
1958 began Chroestsjef te spreken van West-Berlijn als van een graat in zijn
keel, die er noodzakelijk uit moest worden verwijderd; hij wilde een vrede
sluiten met beide Duitslanden en als het Westen hier niets voor voelde zou de
Sovjet-Unie een vredesverdrag met de DDR sluiten; hierdoor zouden de toegangswegen tot West-Berlijn order contrOle komen van Ulbricht, wiens staat
door de Westelijke mogendheden niet werd erkend. Ook van de dreigementen
van 1958 werd niets uitgevoerd, maar in de loop van dit jaar s peed Chroestsjef
de zaak opnieuw aan.
Een van de redenen, waarom hij meende te moeten optreden, is ongetwijfeld
het grote gat, dat West-Berlijn vormde in het ijzeren gordijn. In de loop der
jaren zijn ontelbare Oost-Duitsers erin geslaagd via deze weg naar het Westen
te vluchten; zij bewezen daarmee, dat de toestanden in hun land niet rooskleurig
waren, maar bewerkten tevens, dat deze op medisch, onderwijskundig en economisch gebied voortdurend slechter werden. Men verwachtte echter een afgrendeling pas na het sluiten van een vredesverdrag tussen de Sovjet-Unie en de
DDR en dit laatste zou, zo meende men, niet eerder dan tijdens of na het
partijcongres in Moskou in oktober plaats hebben. Toen de stroom vluchtelingen
echter catastrofale vormen began aan te nemen, heeft Ulbricht zijn invloed in
Moskou gebruikt om de maatregelen te bespoedigen en op zondag 13 augustus
werd dwars door Berlijn een betonnen muur opgeworpen, waardoor het bij na
onmogelijk werd van Oost naar West te gaan. Aanvankelijk werd verkeer van
West naar Oost nog wel toegelaten, maar spoedig werd ook dit praktisch onmogelijk gemaakt. Incidenten deden zich voor, gelukkig zonder ernstiger gevolgen.
Dit plotseling optreden verwekte een hevige reactie in het Westen; in WestDuitsland eiste men tegenmaatregelen, waarbij de West-Berlij nse burgemeester,
Brandt, enige graden feller reageerde dan bondskanselier Adenauer. Aanvankelijk dacht men aan een economische blokkade van Oost-Duitsland of van het
hele Oost-bloc; misschien heeft president Kennedy een ogenblik zijn gedachten
in die richting laten gaan, maar noch Macmillan, noch de Gaulle, noch uiteindelijk Adenauer wensten dergelijke maatregelen, omdat deze tenslotte slechts de
economische toestanden van de Oost-Duitse bevolking konden verslechteren en
hieruit het gevaar zou ontstaan van een opstand tegen het regime. Zonder
Westelijke steun zou deze uitzichtloos zijn en met deze steun zou hij gevolgd
zijn door een algemene oorlog, die het Westen niet kon en wilde riskeren. Wel
protesteerde het Westen tegen de afsluiting, waarschuwde het uitdrukkelijk, dat
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het zijn rechten in West-Berlijn zou handhaven en dat het ev. met geweld zijn
recht op onbelemmerde toegang tot West-Berlijn zou verdedigen. Men deed zo
alles om te voorkomen, dat Moskou zou menen rustig verder te kunnen gaan,
zonder dat de Westelijke mogendheden ernstige tegenmaatregelen zouden nemen. Men liet het niet bij papieren maatregelen; de Westelijke drie versterkten
symbolisch hun troepen in hun stadsdeel en staken daarmee de bewoners een
hart onder de riem; bovendien bracht de Amerikaanse vice-president, Lyndon
Johnson, een bezoek aan de bedreigde stad.
Ook Chroestsjef versterkte zijn positie; de in Rusland voorgenomen demobilisatie werd — evenals die in de Verenigde Staten — opgeschort; het ontzaglijke
succes van de tweede Russische ruimtevaarder, Titov, die 17 maal om de aarde
cirkelde, werd door hem uitgebuit met de opmerking, dat met deze lanceerinrichting de zwaarste kernbommen naar elk punt van de wereld konden worden
gezonden; en tenslotte verklaarde hij op 31 augustus, dat de Sovjet-Unie de
proeven met kernwapens zou hervatten. Hiertussen door verklaarde hij zich
voortdurend bereid tot onderhandelen, maar het kwam er eigenlijk op neer, dat
dit alleen kon gebeuren op de voorwaarden van Moskou. Van belang bij dit
laatste is, dat hij zei de toegang tot West-Berlijn te willen garanderen ook na
sluiting van een vredesverdrag.
In het Westen ziet men in, dat het noodzakelijk is te onderhandelen, maar is
men het niet eens over het tijdstip. Speciaal de Gaulle ziet op dit ogenblik
weinig hell in directe onderhandelingen; het lijkt erop, dat hij zijn zin krijgt,
daar men nu gaat proberen om tot informele besprekingen met de Sovjet-Unie
te komen tij dens de op 19 september beginnende Algemene Vergadering der
V.N.
Wat wil Chroestsjef nu eigenlijk? Op deze vraag kunnen alleen maar nieuwe
vragen volgen. Einde juli beloofde hij in zijn nieuwe partijprogram aan het
Russische yolk de heilstaat tegen 1980 te hebben verwezenlijkt; in deze geweldige plannen past geen wereldoorlog; hoogstens zou hij een oorlog kunnen
gebruiken, als zijn plannen dreigen te mislukken. Mogelijk zit er achter zijn
houding het intern communistisch conflict tussen de Sovjet-Unie en communistisch China en wil hij aan Mao duidelijk maken, dat zijn coexistentie-politiek
altijd te vervangen is door een andere en hardere. Het kan zijn, dat hij alleen
maar probeert hoever hij kan gaan zonder oorlog; dat hij door het stellen van
kleine voldongen feiten, om welke het Westen geen oorlog kan en wil begin.nen, zijn positie steeds meer wil vooruitschuiven. Om deze laatste reden is het
van belang, dat de Amerikaanse president duidelijke taal heeft gesproken.
Een andere mogelijkheid is, dat hij invloed tracht uit te oefenen op de verkiezingen in West-Duitsland op 17 september a.s.. Misschien verwacht hij iets
meer van de socialistische candidaat voor het bondskanselierschap, Brandt, dan
van de door hem zo verguisde Adenauer. Ontegenzeggelijk heeft de WestBerlijnse burgemeester de wind in de zeilen. Adenauer moest als verantwoordelijk regeringspersoon bedachtzamer reageren dan Brandt, die dus het yolk makkelijker kon aanspreken; het feit, dat de Amerikaanse vice-president een bezoek
bracht aan West-Berlijn, schreef Brandt op zijn rekening bij, terwijl tevens aan
Adenauer zijn late komst naar West-Berlijn kon worden verweten. Als de
huidige bondskanselier echter te verstaan geeft, dat zijn tegenstander de steun
van Chroestsjef geniet, handelt hij niet alleen — zacht gezegd — ontactisch,
maar weet hij ook heel goed, dat dit niet waar is. Brandt is even anti-commu-
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nistisch als Adenauer en Moskou kiest hier van twee kwaden het hun inziens
minste.
Mogelijk is in de Berlijnse crisis de houding der niet-verbonden landen van
belang. Deze landen, die misschien met opzet de benaming neutralistisch hebben
laten varen, kwamen op 1 september te Belgrado bijeen en werden dus onmiddellijk geconfronteerd met de Russische hervatting van de proeven met kernwapens. Van hun afkeuring zal Moskou zich wel niet veel aantrekken, maar het
feit, dat Kennedy tot nu toe de kernproevenstop voor zijn land niet heeft opgeheven en zich bligt inspannen om een akkoord hierover met Rusland te bereiken, zal de wereldopinie en dus ook die in de niet-verbonden-landen ten gunste
van het Westen richten.
J. Oomes
BELGIE.

Nu de binnenlandse politieke bedrijvigheid na de vakantie hernomen werd,
is het andermaal opvallend hoe de meest actuele problemen waarvoor de regering zich geplaatst ziet, en die in gegeven omstandigheden zelfs haar bestaan
zouden kunnen bedreigen, slechts een uitdrukking zijn van sedert lang bestaande
spanningen, die inherent zijn aan het staats- en maatschappijtype waarin wij
leven. Sedert jaren dragen wij dezelfde problematiek met ons mee. Met een slag
er een oplossing aan geven, is onmogelijk, en ongetwijfeld is het dit besef dat
aan de doorgewinterde politicus dat soort gelatenheid verleent dat soms zo ergerlijk is voor de actieve volgeling.
Als eerste in de rij van die oude problemen komen de Vlaams-Waalse verhoudingen. Eerste-minister Lefevre heeft voor de vakantie beloofd dat zijn regering
voor het einde van het jaar een oplossing van de taalgrensmoeilijkheden zal
voorleggen, een belofte die ook door zijn trouwste volgelingen met enige twijfelzucht onthaald is. Op het ogenblik dat we dit schrijven, weten we niet welke
formule de regering aan het parlement zal voorstellen. Evenmin kunnen we
raden hoe ze er in zal slagen, uit het uitgebreide dossier der Vlaams-Waalse
verhoudingen een reeks actuele punten, met beperkte draagwijdte, en oplosbaar,
politiek tot rijpheid te brengen en op te lossen. In zo ver de Vlaams-Waalse
verhoudingen taalgrensaspecten vertonen, leiden zij in hoofdzaak tot het probleem van Brussel, maar daarmee komt men reeds zo dicht tot de wezenlijke
problematiek van de eenheidsstaat-in-se, dat het moeilijk wordt om (voor het
einde van het jaar . . . .) met een oplossing voor de dag te komen. De culturele
autonomie als algemeen opzet, zich uitend in een gesplitst ministerie van anderwijs en een dubbel apparaat van collectieve voorlichting en cultured beleven in
radio en T.V.: dat zijn desiderata die door de politick bewuste Vlamingen van
rechtse observantie met een grote eensgezindheid naar voren gebracht worden.
De Culturele Raad voor Vlaanderen sprak er zich publiek voor uit. Er is een
massale Vlaamse betoging te Brussel in voorbereiding voor de maand oktober.
Indien we echter betwijfelen of de regering de door dhr. Lefevre zelf bepaalde vervaldag inzake de taalgrensregeling zonder zware schade te boven zal
komen, dan is het niet alleen om wille van de boven aangeduide verwikkeling,
maar ook wegens de aanwezigheid van een speciale factor op de achtergrond.
Indien dhr. Renard alleen maar federalisme wilde, zou hij geen novum in de
Belgische politiek zijn. Federalistische tendenties in een of andere vorm zijn in
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het politieke leven van dit land steeds aanwezig geweest. Vele generaties van
Vlaamse intellectuelen hebben aan het openbaar 'even deelgenomen met de
wens, federalisme, decentralisatie, zelfbestuur, autonomie een stap dichter bij de
verwezenlijking te brengen. Al deze termen betekenen vanzelfsprekend niet hetzelfde, maar ze sloten aan bij een gelijkgericht streven. Dhr. Renard plaatst zich
echter op een speciaal vlak door de nieuwe actiemiddelen welke hij inschakelt:
de syndicale dynamiek. Een federalistische politiek, gedragen door revolutionair
evoluerende arbeidersmilieus: dat is in Vlaanderen nog niet te zien geweest. Het
verleent aan de gedragingen van dhr. Renard een vooralsnog moeilijk te bepalen
draagwijdte, waarin het federalistisch element wellicht niet eens het meest belangrijke is voor de toekomst.
De regering wil ook iets veranderen in de beheersverhoudingen — zo niet in
de eigendomsverhoudingen — van de basisindustrieen, en als aanvangspunt
koos zij de kolenmijnen, met haar plannen inzake een steenkolendirectorium.
Eigenlijk was dit te verwachten. Wanneer zelfs een regeling met een zo sterke
socialistisch-christelijk democratische deelname als de huidige geen economische
structuurproblemen aandurft, dan kan men het socialisme als vernieuwende
kracht afschrijven. Het regeringsontwerp is uiterst gematigd, wordt echter door
de behoudsgezinden toch bestreden, niet zozeer om wille van de inhoud zelf als
wegens het verder liggende perspectief van een later volgende, dieper ingrijpende staatsbeinvloeding van de economische basissectoren, door economische
planning en door gewijzigde beslissings- en eigendomsbevoegdheid op bedrigseconomisch plan. Het lijkt allemaal nog ver of te liggen in Belgie, ware het
niet dat ook in dit verband dhr. Renard aangetoond heeft dat er in dit land nog
bewegingsvrijheid overblij ft voor revolutionaire krachten.
Tamelijk dor, maar in haar onmiddellijke werking wellicht het meest actueel
van al, dient de fiscale hervorming zich ten slotte eveneens aan als een der grote
moeilijkheden van de regering Eyskens. Ook dit is alweer een oud probleem,
dat zich in alle oude industriestaten met welfare-programma's stelt, verbonden
met bestendige deficits in de grote sociale fondsen en in de begrotingen van de
centrale en de ondergeschikte besturen. De syndicale vleugel van de regering
beschikt thans over voldoende invloed en over een soort fiscaal-financiele intelligentia, om iets meer te willen dan fragmentaire hervormingen van het belastingswezen. Ze willen „de fiscale hervorming", waarover in de voorbije jaren
zoveel geschreven is, maar die door het ministerie van financien nooit ernstig
kon gewild warden, ook niet wanneer aan de leiding van het departement een
minister stand die over het onderwerp geschreven en gesproken had toen hij in
de oppositie stond. Niets laat zich zo moeilijk hervormen als het belastingsstelsel, vooral wanneer het onsamenhangend en onlogisch is als het onze. De overschakeling naar een schijnbaar eenvoudiger stelsel met enkelvoudige heffing is
vaak onmogelijk of toch zeer moeilijk en leidt meestal tot nog meer verwarring.
Dit wordt thans met klem voorgehouden door conservatieve kringen; op de
koop toe wordt minister Dequae ervan verdacht, alleen maar een organische
verandering van de fiscaliteit te verlangen am wille van de meeropbrengst. Dhr.
Dequae heeft o.i. te veel gezond verstand om zulk een wanverhouding tussen
doel en middelen in de regeringspolitiek in te voeren. Maar hij staat ongetwijfeld aan het meest bedreigde punt van het politieke front.

Forum
Het teken van het vuur
Begin oktober speelt de K.N.S. te Antwerpen Het teken van het vuur (Veglia
d'Armi) van Diego Fabbri, na Het voorste legioen en Het heilig experiment een
nieuw jezuktenstuk. Zo heel nieuw is het
ook weer niet, het dateert van 1956 en ligt
al enkele jaren in de laden van het Antwerps directeurskantoor. Misschien was
het daar beter blijven liggen, maar nu er
een Franse bewerking van gemaakt is
door niemand minder dan Thierry Maulnier en Costa du Rels en het stuk vorig
jaar te Parijs gecreeerd is door het The'due Hdbertot, kwam het fataal in aanmerking voor een Vlaamse opvoering. In juni
1961 pakte de K.N.S.-Nationaal Toneel
ermee uit in het Internationaal Theaterfestival 1 ). Voor velen werd het een jammerlijke mislukking. Maar aangezien het
over de jezuieten gaat, en van Diego Fabbri is, en uit Parijs komt, zullen anderen
er toch ook hoop mee weglopen. En daarmee is de publiciteit dan weer gediend.
Fabbri heeft er trouwens een handje
van, zulke tegenstrijdige kritiek uit te lokken. Alleen al door de keuze van zijn onderwerpen. In Proces om Jezus stelde hij
Christus' Verlossingsdood zelf aan de orde, en deze blijft toch steeds het grote
„teken van tegenspraak"; thans voert hij
de jezuletenorde ten tonele, en is er binnen de Kerk en het Christendom den
groep die op meer diverse reacties stuit
dan deze? Bovendien bestaat Fabbri's behandeling van deze thema's uit nogal grove contrasten. Zijn probleemstellingen
zijn wel intelligent en goed gedocumenteerd, vaak echter veel te cerebraal en
overspannen; zijn religieus gevoel is barok en zijn sentimenten zwijmelen. Hij
trekt diegenen aan die in de schouwburg
iets meer zoeken dan wat luchtige ontspanning, maar valt niet in de smaak van
hen die ook van het toneel meer zuiverheid en een koelere eerlijkheid verwachten.
Ook wat een jezdiet over dit jeztfietenstuk denkt, zal voor een groot deel wel

een kwestie van smaak zijn. Wie benieuwd mocht zijn naar wat de Orde over
dit stuk denkt, moeten we teleurstellen:
de „Orde- denkt niet, en zeker niet over
toneelstukken. Als een Frans jezulet, die
een goed toneelkenner is, schrijft: „Hier
wordt het ideaal van de Orde wellicht
voor de eerste keer helemaal zuiver voorgesteld" 2 ), dan is dit nog geen reden dat
alle jezuieten er zo over zouden denken.
En verwonderlijk is dat niet. Het onderwerp van het stuk is immers juist een conflict tussen verschillende jezuieten onderling.
Fabbri's voorkeur voor het extravagante komt al direct tot uiting in de situatie waarin hij zijn figuren plaatst. Tait
verschillende delen van de wereld door
hun oversten naar een hotel in Berlijn geroepen, gaan ze clandestien beraadslagen
over het apostolaat van de Orde in een
tijd die vergeleken wordt met die van de
Apocalyps. Aanvankelijk wordt de indruk
gewekt, dat deze jezuieten eens te meer
slechts typen uit de klassieke legende
zijn: de geheimzinnigheid waarmee hun
bijeenkomst wordt omringd, geeft hun de
schijn van slinkse intriganten en samenzweerders, de rol die ieder van hen in zijn
land speelt, werkt de nogal naieve voorstelling in de hand, dat de jezuieten overal, openlijk of achter de coulisen, de sleutelposities bezetten. Pedro, de Spanjaard,
staat in rechtstreeks contact met de hoogste instanties van het regime; Farrell, de
Amerikaan, is een vermaard specialist
van de kernwetenschap en staat aan het
hoofd van een groep onderzoekers in de
atoomstad Oakbridge; Hudson, de Amerikaanse neger, is de leider van het apostolaat onder de kleurlingen; Stefan, de
Pool, is met een parachute achter het IJzeren Gordijn neergelaten. De legende
zou dan verder willen dat deze mannen,
in starre gehoorzaamheid, allemaal volgens vooropgezette plannen zouden denken en werken, liefst centraal geleid vanuit Rome. Maar zo stelt Fabbri het niet
voor. Zij brengen ieder hun eigen zienswijzen en overtuigingen mee en verdedi-

1) Cfr. C. Tindemans, Theater zonder idee in Streven, augustus 1961, p. 1096.
2) L. Barjon, Le Signe de Feu in Etudes, februari 1961, pp. 251-257.
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gen die met een gepassioneerde vrijmoedigheid. Alleen redeneren deze jezuieten
in hun discussie naar mijn smaak te veel
in termen van macht, invloed, „posities en van contrareformatorische strijdlust 3).
Zij onderwerpen de mogelijkheden dn
de verleidingen van hun apostolaatsmethoden aan een grondig gewetensonderzoek. Ze doen eigenlijk ook meer: impliciet maken ze het proses van de gehele
geschiedenis van de Orde, van de oorsprong af. Het buitentijdelijke van dit onderzoek wordt echter voorgesteld in een
theatraal weinig geloofwaardige vorm.
De hoteldirecteur en een vreemde reiziger
waren geheimzinnig rond door het hotel,
luisteren de discussies af, komen voortdurend tussenbeide. De eerste blijkt Ignatius
ipsissimus te zijn, de andere Franciscus
Xaverius. Als Fabbri hiermee heeft willen
voorstellen dat de geest van deze grondleggers onafgebroken het werken en denken van hun volgelingen zou moeten inspireren, dan laat de wijze waarop hij het
doet, sterk vermoeden dat deze trouw wel
heel erg op de zenuwen van de volgelingen moet gaan werken. Ook in de verschillende taken welke Fabbri zijn jezuieten toedenkt, en die op het eerste gezicht
nogal fantastisch lijken, is veel geschiedenis synthetisch gesymboliseerd. De
voorkeur van de Orde is in de loop van
haar vierhonderdjarig bestaan vaak uitgegaan naar de werkterreinen welke hier
vertegenwoordigd zijn: de wetenschap, de
politiek (maar dit is niet het meest glorieuze hoof dstuk van deze geschiedenis),
de zorg voor de minderheden en verdrukten, het apostolaat in de vervolging. Vele
historische realisaties en mislukkingen,
vele roemrijke of verguisde namen van
jezuleten zouden hier te noemen zijn.
Dit alles blijft echter, ook in het drama
van Fabbri, nog aan de buitenkant. Meer
dan hun individuele zienswijze, meer ook
dan de geschiedenis van hun Orde, vertegenwoordigen de personages van dit
stuk het ideaal zelf van de Orde; ieder
een aspect ervan, samen de synthese. Dit
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ideaal kan men (bijvoorbeeld) samenvatten in de formule: „in actione contemplativus", „Godschouwend in de activiteit".
Werkzaamheid en contemplatie vinden
hun oorsprong en hun synthese echter
slechts in de liefde, die voor Ignatius een,
allerpersoonlijkste, hartstochtelijke liefde
was voor de gekruisigde jezus en die hier
in een geexalteerde hymne bezongen
wordt door de neger Hudson. De geest
van Ignatius' Orde is niet te verstaan dan
van uit deze synthese en de diepste bedoeling van Fabbri's stuk ligt ongetwijfeld in het gestalte geven aan deze drieeenheid. Aan het eind zegt de hoteldirecteur (Ignatius) tot Farrell, Stefan en
Hudson: „Met z'n drieen samen vertegenwoordigt gij de kern, het wezenlijke. Gij
zijt het vuur. El Fuego .... Uw gedachte
(Farrell) stijgt in een sublieme vlucht direct op tot het schouwen van God ....
Gij (Stefan) weet dat ideeen en programma's niet tellen als ze niet geincarneerd
zijn in de levende realiteit en vlees worden
in de actie .... En gij (Hudson), die van
alles steeds en alleen maar een kwestie
van liefde maakt .... Ik zie u afzonderlijk, van elkaar onderscheiden, elk met
zijn eigen karakter, zijn eigen gloed. Maar
blijft niet alleen staan. De contemplatie,
de werken, de liefde ontlenen hun zin aan
elkaar. Als git samen blijft, steeds samen
werkt, ontsteekt gij het vuur aan de wereid" 4 ) .
Hiermede is het ideaal van de Orde
theoretisch inderdaad wel zuiver gesteld.
Of het ook toneelmatig zo zuiver is uitgewerkt, is een andere kwestie. En als men
ons toch nog mis wil verstaan: we nemen
het Fabbri niet kwalijk dat hij dit verheven onderwerp niet academischer heeft
behandeld (integendeel!) of dat hij de
nodige concessies doet aan zijn publiek
(een jong paartje dat in de hotelkamer
terechtkomt en aan deze harde jezuleten
de liefde moet reveleren; de „valse - jezulet, de enige natuurlijk die in toog rondloopt; het element van suspense), maar
dat het geen goede concessies zijn. Bij

3) De Franse bewerking heeft dit nog verscherpt. Waar in het Italiaans b.v. ergens gezegd wordt:
„Overal hebben wij de aanwezigheid van Christus Oa presenza di Cristo) gevestigd", wordt dit, via de
Franse versie in het Nederlands: „Overal hebben wij de macht van Christus bevestigd".
4) In de Franse versie wordt deze ternaire synthese helemaal ontzenuwd. Het tweede lid luidt: „U
(Stefan), u lijdt met alien die lijden en wekt hoop in de harten van wie beladen zijn en bedrukt".
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wijze van spreken vind ik het minder erg
dat de jezuieten in een goed toneelstuk
verkeerd voorgesteld worden dan dat ze
min of meer juist voorgesteld worden in
een slecht stuk. Maar misschien is het niet
mogelijk, met jezuieten een goed toneelstuk te maken.
Fr. Van Bladel S.J.

Expo-stiji
Tijdens een rit in Noord-Brabant zagen wij een paar fonkelnieuwe identieke
landhuizen met een enorm driehoekig dak
dat zich in een belling van plusminus 45°
spits en aanvallend in de ruimte boorde.
Dak, bliksemafleider en „raket" gecombineerd in den vorm. — „Kijk'', zei een metgezel, „ook hier Expo-stijl". En op slag
vulde de auto zich met een groat, zwijgend begrijpen.
Drie jaren na de Brusselse orgie waarin
alle mogelijke ontaardingen van het modern plasticisme tegen elkaar opknetterden, blijven onze contreien met de kater
zitten. De haarpijn schijnt men vooral te
voelen in de financiele sectoren, de huiduitslag is overal zichtbaar. Wie zich inbeeldt dat er alleen maar het onfatsoenlijk
bazige, in plompheid en banaliteit gnui-.
vende Atomium van overblijft, moet dringend ontwaken. Aanmatiging en onbegrip
die een expositie nastreefden maar in een
exhibitie terechtkwamen, hebben allerwegen hun fossielen nagelaten. In de gedaante van villa's aan welker eigenaren de lectuur van de nieuwe encycliek mag worden
aanbevolen, in cafe's, bioscopen en stationsbuffetten, in grote warenhuizen en
winkels, doch niet minder in duizenden
huiskamers en zelfs hier en daar in het
klaslokaal van een kleuterschool.
Expo-stijl is een polymorf maar toch
geen vaag begrip. Als het woord valt,
verstaat men elkaar. Of het dan oak al
een sarcastische of neutrale klank heeft,
steeds is het duidelijk. leder mag er voor
zich een aparte visuele associatie aan verbinden, aan parabolische, hoekige of boemerang-vormen denken, of aan chroom,
aluminiumlegeringen, giftige kleuren, vergulde blikkering die een enigszins gammele voorlopigheid moet versluieren, of aan
een aanstellerige asymmetrie, --- het komt

altijd neer op hetzelfde: een geestloze interpretatie van wat men kenmerkend
meent te zijn voor de stijl van onze tijd.
Natuurlijk heersten deze misvattingen
lang vOOr 1958. De enige —, bedenkelijke
--- „verdienste - van de Wereldtentoonstelling, in dit verband, bestaat erin dat
zij voor die wanstaltige denkvormen een
krachtige katalysator is geweest. Zij heeft
er officieel, georganiseerd en met opge
wonden vlagvertoon, zoiets als synthese
aan verleend; zij heeft de miswassen geijkt en aan miljoenen esthetisch onmondigen en vermemelden een spiegel voorgehouden die hen geruststelde en geldingsdrang verschafte. Het vorm-, kleur- en
ruimtegevoel van ons tijdstip werd er duivekaters voortvarend gefiltreerd en droesem, slik, bocht en kavalje bleven over.
Toch bevat deze „stijl - aanduidingen
van wat we als een nakend wereldbeeld
gewaarworden. Het zijn wel is waar signalen die op zichzelf geen waarde hebben,
leegte en stunteligheid openbaren en alle
vermogen tot behagen missen. Maar wijl
ze zo apert in betrekking staan tot nieuwe, nauwelijks verkende materialen en
nieuwe, nog onvoldoende beheerste modaliteiten van vervaardiging, werken ze gezamenlijk vaak in op onze voorgevoelens
en lust in toekomstficties. Schrille trekken
van een overgangscultuur? Stof en middelen zijn reeds aanwezig, doch de geest die
ze moet valoriseren, kan er zich nog niet
op inenten.
In een winkelstraat hield een ontwerper
me eens staande om me attent te maken
op de kledij van een boodschappende
„tiener'': een korte blauwgrijze jas, als uit
een metaalfolie geknipt, een rok in een
grauwe celadon-toon die eerder de wereld
van retorten en chemicalien dan van een
bloemenborder opriep, en alles samen een
snit welke nagenoeg niet meer beantwoordde aan het lichaam en zijn bewegingen. Onmiskenbaar ademde dit totale
beeld reeds het gloren van een nieuwe
harmonie, een uit traditioneel oogpunt wel
„oneerbiedige'', maar desondanks bepaalde gaafstemmigheid die binnen haar eigen
grenzen van karakter en bedoeling een zekere graad van geslaagdheid had bereikt:
de eufonie van het mechanistische hulsel
waarin de mens kruipt om een ruimtevaartcabine te betreden.
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Er is, uit het oude, moede, kwijnende
gewoontedenken benaderd, iets zerps en
harteloos aan deze stilistische stuipvormen en onvolmaakte gebaren waarmee
naar nieuwe expressies wordt gegrepen.
Geen tederheid of warmte of koesterend
wachten veredelt deze ongeborenheid.
Zoveel dat zich slechts in navrante verschijningen aan ons vertoont, belet ons de
substanties te zien. Maar alles wijst er op
dat wij „erdoor heed' moeten. Door het
juke-box-coloriet, de scooter- en go-karting-choreografie, het buislampenlicht, de
radierende verwen, de snerpende en
schorre klanken en de plastic-vliezen
waarvoor onze tastzin schroomt, door dit
hele chemisch-synthetische en metalen arsenaal naar wat er stellig als appel aan
de mens in verscholen zit.
Want dit alles is van deze wereld. Alle
gamma's van de kleding der scooter-ridderschap en van het pandemonium der
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stadsreclame vindt men bij wijlen in de
momentopname van een wolkendek of
avondrood. Bij de verglazing en sleeuwe
stilte waarin een zonsverduistering het
leven van mens, dier, plant en ding dompelt, ontwaren we soms dezelfde „onwezenlijkheid- als bij tunnellicht of het nasuizen van stilgelegde motoren. Alle
helm-, kogel-, rader-, wals- en zuigervormen bestaan in de werelden van diepzeeen, insecten, wortels en geraamten.
Ons doen en maken ontkomt niet meer
aan de materiele omstandigheden waaruit
vooralsnog meer Expo-still dan waarachtige ,creativiteit wordt gedistilleerd. Besluiteloze observatie brengt in dit geval
geen baat, verzet en afkeer steriliseren.
Creeren is in de allereerste plaats een
doen. Of, om het met Valery te zeggen:
11 but tenter de vivre.
K.-N. Elno

Boekbespreking
GODSDIENST
SCHILLEBEECKX, 0.P., E., Christus
sacrament van de Godsontmoeting. --- H.
Nelissen, Bilthoven, 1961, 5e druk, 199
pp., f 7,— en f 8,25.
De twee eerste uitgaven van dit werk
verschenen in 1958 under de titel „De
Christusontmoeting als sacrament van de
Godsontmoeting". Met de derde uitgave
van 1959 werd de titel gewijzigd, zoals
hierboven aangegeven, en bovendien de
tekst in verschillende opzichten herzien.
Er werd gestreefd naar grater leesbaarheid, vooral met het oog op de vele
leken, die belangstelling toonden; enkele
nieuwe hoofdstukken werden toegevoegd
en in de bestaande hoof dstukken werden
grotere en kleinere verbeteringen aangebracht. De vijfde uitgave, die thans voor
ons ligt, bleef ongewijzigd. Uit het feit
alleen, dat werk in enkele jaren vijf
edities beleefde, blijkt reeds overtuigend
dat het zijn weg gevonden heeft. Het is
dan ook een voortreffelijk boekje, dat aan
priesters en leken niet genoeg aanbevolen
kan warden. Voor een uitvoerige, recensie
zie Streven, 11e jrg., 1958, dl. II, p. 987.
A. v. Kol

ROOSE, J., Kinderen van een Vader,
De naastenliefde volgens de leer van
Sint Frans van Sales, Beyaert, Brugge,
1960, 224 blz. ing. 78 Fr.
Frans van Sales heeft het pendant van
zijn Verhandeling over de lief de tot God,
zijn werk over de naastenliefde, dat hij
wel van zinc was te schrijven, nooit geschreven. Er is in de Salesiaanse literatuur echter voldoende over dit onderwerp te vinden om de ondertitel van dit
werkje te rechtvaardigen. Het doel van
S. is „eerst het christelijk antwoord geyen, om pas daarna de Salesiaanse nuance erin aan te brengen". Men zoeke hier
geen wetenschappelijke studie, en ook
niet iets totaal nieuws, maar wel een
vroom zelfonderzoek vanuit een heel
leven van kinderlijke verering voor
Franciscus. Dat een korte opgave van
de meditatiestof elk hoofdstukje afsluit,
wijst voldoende op de concrete instelling
van S. Hoewel aanvankelijk geschreven
voor de Franse Priestervereniging SintFrans van Sales, komen er maar weinig
punten in voor, waarmee ook leken niet
hun voordeel zouden kunnen doen. Bij
een grotere technische afwerking (i.z.
wegnemen van zetfouten, consequent ge-
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brink van leestekens en hoofdletters) zou
Beyaert zeker nog grotere eer beleven
van deze uitgave.
H. Leuridan
LEIST, Fritz, Mozes Socrates Jezus.
Vert. --- Uitg. Paul Brand, Hilversum,
1961, 458 pp., f 11,90.
,,LIm die Begegnung mit der biblischen
und antiken welt", luidt de ondertitel van
dit boek. De Westerse mens is gegroeid
uit de wereld van de Bijbel en van de
antieken. De auteur van dit boek zou
liefst beide werelden in hun geheel beschreven hebben, in hun verband en hun
onderlinge distantie. Dit is echter on,doenlijk en daarom koos hij Mores, Socrates en Jezus. Het is een instructief en
boeiend werk geworden. De schrijver is
op de hoogte van de hedendaagse literatuur over zijn onderwerp en heeft een
zeer persoonlijke kijk op de Bijbel zowel
als op de antieken. Telkens stoot men,
op verrassende uitspraken. Hoe verschillend het Griekse denken en levensgevoel
ook is van het Hebreeuwse, het blijkt een
der hoogste uitingen van zuivere menselijkheid en Socrates is een der sprekendste exponenten daarvan. De katholieke
vizie van de auteur belet hem niet ook
de vizies van anders-denkenden met respect te bejegenen. Zo werd dit boek inderdaad „een speurtocht naar de religieuze menselijke existentie".
P. van Alkemade
MOSMANS, Guy, L'Eglise a l'heure de
1'Afrique (Eglise Vivante). --- Casterman, Doornik, 1961, 256 pp., F. 90.
Dit boek bundelt een reeks van 11 artikelen, die pater Mosmans tussen 1956 en
1960 in La Revue Nouvelle gepubliceerd
heeft betreffende de houding van de Kerk
in Afrika ten aanzien van de moderne
problemen: aanpassingsvoorwaarden, kolonialisme, culturele taak, lekenapostolaat,
politiek, sociale leer, verdraagzaamheid.
Geschreven met een heldere kijk op de
toestand, in een periode die bijzonder
troebel was en waarin men naar nieuwe
directieven zocht, 'hebben deze artikelen
een grote weerslag gehad zowel in kringen van niissionarissen als van leken. De
ruime inzichten die pater Mosmans er
verdedigt, doen zeker afbreuk aan de
enigszins romantische missieliteratuur die
ons jareniang werd voorgeschoteld. Schenen deze inzichten enkele tijd geleden
soms nog gewaagd, de doctrine was
steeds vast. Soms laat schr. zich wel meeslepen door een zekere fraseologie en een
overvloed aan citaten; maar de grandgedachten komen telkens weer rotsvast

opduiken. De uitgave in boekvorm is
zeker verantwoord; het is een uitstekende inleiding op de huidige missieprobleH. De Decker
men in Afrika.
De katholieke Kerk in Berlijn en in de
Sovjetzone van Duitsland, uitgegeven
door de Morus-Uitgeverij, Berlijn, Administration und Redaktion des Expulsus
Konigstein Deutschland, 1961, 64 p.
Een trieste lezing, die we toch graag wijd
verspreid zouden zien ook in ons vaderland. De Morus-uitgeverij heeft zich bij
de samenstelling van deze brochure laten
leiden door het doel, de lezer zelf in staat
te stellen een zelfstandig oordeel te vormen. Daarom is de documentaire vorm
gekozen: officiele stukken, verordeningen,
voorlichting vanwege de Sovjet, officiele
reacties van het episcopaat of afzonderlijke bisschoppen. Hier komt men in contact met de of ficiele wetten en toepassing in concrete feiten. Men leert de toestand van de Kerk in Oost-Duitsland
kennen, maar óók het communisme; beter
dan uit artikelen of verhandelingen. Nogmaals: sterk aanbevolen.
C. Minderop
RA1VISEY, A. M., From Gore to Temple. The development of Anglican Theology between Lux Mundi and the Second World war, 1889 - 1939. — Longmans, London, 192 pp., 18 sh., 6 d.
De nieuwe aartsbisschop van Canterbury geeft een zeer leerzaam en interessant
overzicht van een halve eeuw Anglikaanse theologie. Er bestaat steeds het
gevaar dat buitenstaanders met belangstelling voor de Engelse Staatskerk zich
teveel beperken tot het verschijnsel van
de comprehensiveness en zich concentreren op allerlei verzoeningspogingen om
uitersten op het gebied van leer en liturgie binnen den kerk in vrede te doen
samenleven. Daardoor verliest men het
theologisch denken al te gemakkelijk uit
het oog. Welnu, deze overzichtige studie mag men in zulk geval niet ongelezen laten, temeer daar dezelfde, of soortgelijke, theologische kwesties ook door
katholieke theologen aan de orde gesteld
en bestudeerd zijn. De incarnatie, de kenosis, het kruis, de eschatologie, het
offer, en vele andere nog steeds actuele
kwesties komen hier ter sprake. Dit boek
heeft bovendien de bijzondere verdienste
dat het tegelijkertijd een periode in de
geschiedenis van de Staatskerk als een
afgesloten geheel behandelt; het is niet
een boek vol theologische problemen, het
is een verhaal over bisschoppen en theo-
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logen, over veel geharrewar en menige
botsing, over veel goodwill ook en geduld, en vooral een naarstig zoeken naar
de waarheid door mensen van groot
Dr. W. Peters
geestelijk formaat.
GROS, Andre, Je suls la Route (Themes
Bibliques). Desclee de Brouwer,
Brugge, 1961, 152 pp., ing. F. 84.
Uit dit enigszins verwarde en niet geheel
bezonken werk, dat bij de lezer soms wat
te veel en soms ook te weinig begripsvermogen veronderstelt, wordt hem wel
gaandeweg de rijke betekenis van het
centrale bijbelse thema van de tveg duidelijk: in Christus, die de religieuze reiservaringen van Israel in zijn persoon tot
hun vervulling heeft gebracht, moeten
ook wij. met heel de Kerk de ware Exodus voltrekken. Het is de verdienste van
de auteur dat hij, voor zover ons bekend
is, voor het eerst deze „spiritualiteit van
de weg" op een uitvoerig bijbels materiL. Geysels
aal heeft gefundeerd.
GALOT, J., Dans le corps mystique
(Museum Lessianum. Sect. ascetique et
mystique). — Desclee de Brouwer,
Brugge, 1961, 232 pp., F. 78.
Na zijn succesvolle boeken over de drie
Goddelijke Personen en over O.L. Vrouw
vervolledigt de auteur zijn breed-opgevat
en ernstig vulgarisatie-werk der moderne
theologie met deze publikatie over de
Kerk. De aandacht gaat niet vooreerst
naar het uiterilijk juridische kader of de
apostolische bedrijvigheid, doch naar de
Kerk als levend sacrament van Christus'
Liefde. De kern van deze mysterievolle
mensengroep is immers de H. Drievuldigheid zelf, waaruit het Godsvolk oorsprong, groei en voltooiing ontvangt. Het
beschouwen van dit mysterie zal velen
over een aantal randproblemen heen helpen. De heldere taal en de sobere voorstelling in paragrafen bemiddelen de
J. Kerkhofs
overweging uitstekend.
AUBERT, R. e.a., Le Christ et les Eglises. — Ed. Universitaires, Brussel, 1961,
320 pp., F. 120.
Veertien specialisten in de ecclesiologie
(waaronder vooral medewerkers van
Leuven, de abdij Chevetogne en het centrum Istina) stellen hier in vorm van
degelijke vulgarisatie de grote kerkgemeenschappen voor die de niet-katholieke
christenen groeperen: het christelijke
Oosten, de Reformatie, het Anglicanisme
en de Angelsaksische free Churches. De
informatie wordt daarbij voortdurend ge-
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steund op actueel sociologisch materiaal
towel als op historische schetsen. In en.kele slotartikelen wordt de houding der
katholieke Kerk op de vooravond van het
Concilie tegenover deze mede-christenen
beschreven. Zoals het voor vele Franse
publikaties het geval is blijkt ook bier
een goed overzicht over het Duitse en
Skandinaafse protestantisme te ontbreken.
J. Kerkhofs
HUVELIN, Venez et voyez. Line annee
liturgique. Homilies et sermons. Textes
rassembles et annotes par M.-Th. LouisLefebre. — 'Editions Fleurus, Parijs, 1961,
250 pp., NF. 9.10.
Abbe Huvelin (1838-1910), de geestelijke leider van Charles de Foucauld,
werd slechts in de laatste jaren ontdekt:
de onvergelijkelijke biechtvader, raadgever, predikant, onderpastoor in SaintAugustin te Parijs van 1875 tot aan zijn
dood, nederig en wonderbaar werktuig in
Gods hand. Een buitengewoon knap mens
daarbij, aangelegd en gevormd voor het
Hoger Onderwijs, indien God hem niet
anders had gericht. Geschriften zijn van
hem weinig bewaard, behalve brieven;
maar van 1868 tot 1906 namen vier Parijse vrouwen stenografisch zijn toespraken op; en zo bleven 1600 gehele preken
bewaard (waarnaast veel samenvattingen). Uit deze nalatenschap stelde de
schrijfster dit boek samen; het vult haar
eigen biografie van Huvelin aan; het
verschijnt naast andere verzamelingen, —
en het is als sprak op meer dan een halve
eeuw afstand, een steeds beter gekend
Em. Janssen
heilige ons toe.
MASSON, T. e.a., Families anciennes —
families nouvelles (XXXeme Semaine de
missiologie) Museum Lessianum, Sect.
Miss., 41. — Desclee de Brouwer, Brugge, 1961, 272 pp., ing. F. 160.
Dit verslag van de dertigste missiologische week, die jaarlijks te Leuven doorgaat, geeft de inhoud weer van de spreekbeurten en besprekingen die er gevoerd
werden rond het hoogst belangrijke thema
der christelijke familie-leer in de jonge
gebieden. De Kerk staat er geplaatst
tegenover traditionele stelsels die alien
hun hinderpalen stellen tegen de ontwikkeling van een christelijk familie-leven.
Gezaghebbende sprekers als Binet, Ponsioen, Chambre, Cl. Mertens, Van Bulck,
Theeuws en du Vernay brachten met
hun kennis bij tot een beter begrip van
de problematiek. Dit onder de bevoegde leiding van P. Masson.
H. De Decker
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SHEEN, F., La vie de Jesus, vert. abbe
Giraud. — Mame, ToursPParijs, 1961,
672 pp.
Een boek van Mgr. Fulton Sheen. Dus
een levendig verhaal met de directheid
van het gesproken woord. Mgr. Sheen
heeft die uitzonderlijke gave om eeuwige
waarheden te transponeren in moderne
woorden en beelden. Zo tekent hij de
figuur van de levende Christus hier wel
op de historische achtergrond, maar toch
voor mensen van nu. Een boek dat
nieuw licht brengt over bekende waarheden, en de lezer in de ban brengt van
Christus' Persoon en leer.
L. Sterkens
FERON, B., Dieu en Russie sovietique.
.--- Ed. Temoignage chrêtien, Parijs, 1961,
128 pp., NF. 8.
In enkele korte schetsen wordt het huidig
christendom (de orthodoxie, het roomskatholicisme en de vele sekten) in de
Sovjet-Unie historisch gesitueerd. Vooral
de ingewikkelde en .gespannen verhouding
tussen het religieus reveil en het officieel
atheisme wordt benadrukt. Een bondig
overzicht van de Islam en de Joodse gemeenschap voltooid dit kleine panorama.
J. Kerkhofs
SCHREIBER, H., Le christianisme en
Europe orientale. .— Spes, Parijs, 1961,
224 pp., NF. 7.80.
De auteur, ,geboren te Budapest, is een
specialist in Oost-Europese vragen en
medewerker aan de Franse radio en televisie en aan het dagblad Le Monde. Ob..
jectieve en tevens degelijke vulgarisatie
over de toestand achter het ijzeren gordijn, zoals deze studie aanbiedt, is zeldzaam, Zonder de rode regimes goed te
keuren, warden de tekorten van de Kerk,
die dikwij'ls aanleiding gaven tot overdreven spanningen, eerlijk uiteengezet.
Het boek vergelijkt de verhouding van
Kerk en Staat voor en na de dood van.
Stalin. Ook de toestand der niet-katholieke kerken wordt bondig beschreven.
J. Kerkhofs
BANIN, U. E., Ik verkoos opium. .—
Desclee de Brouwer, Brugge, 1961, 262
pp., F. 120.
Door het literair talent van de schrijfster,
haar vele contacten met bekende persoonlijkheden uit de Europese denkwereld, haar voor de actuele geestesnood
zeer representatieve persoonlijkheid en
vooral door haar meedogenloze oprechtheid in de zelfanalyse ibehoort het be-.
keringsdagboek van Umm-el-Banin tot

het allerbeste wat de hedendaagse getuigenis-literatuur ons te bieden heeft. De
vertaling, hoewel niet feilloos, heeft toch
veel van de directheid van het oorspronkelijke weten te bewaren.
L. Monden
WILSON, Bryan R., Sects and Society. --- Heinemann, London, 1961, 937
pp., 35 sh.
Deze sociologische studie beperkt zich
tot drie godsdienstige groeperingen in Engeland en Wales, te weten Christian
Science, de Christadelphians en de Elim
Kerk. Zij bevredigt waar de geschiedenis, de leer en moraal, de structuur en
ordening van ieder besproken wordt, ofschoon deze gegevens ook elders te vinden zijn; zij stelt teleur waar zakelijke
gegevens omtrent spreiding van deze secten worden verstrekt. Met opzet wordt
het woord 'verstrekt' gebruikt; aan verklaring of interpretatie van de verstrekte
statistische gegevens komt de auteur
nauwelijks toe.
W.P.
KNOX, Ronald, Het leven van de priester. — N.V. Gooi en Sticht, Hilversum,
1961, 168 p.
Een reeks conferenties, gehouden bij gelegenheid van retraiten voor priesters en
seminaristen. Ronald Knox is een bekeerling uit het Anglicanisme, hij is op
en tot Engelsman. Nuchter en niet zonder humor weet hij de dingen te zeggen;
hij is origineel in de voorstelling van
moeilijke onderwerpen, nooit langdradig
en altijd boeiend, ook al is men het soms
niet met hem eens.
C. Minderop

LITTERATUUR
MERLET, Herluf van, Per Saldo. — A.
A. M. Stols / J.-P. Barth, 's-Gravenhage,
1961, 45 pp.
Deze bundel gedichten van de in 1900
geboren journalist en schrijver, Herluf
van Merlet, doet, temidden van de als
paddestoelen uit de grond rijzende dichters en versificateurs, merkwaardig traditioneel aan. Rijm en metrum, strofen
indeling en punctuatie zijn nog als-vanouds aanwezig. Het is het levensgevoel
van een gerijpt mens, dat uit deze verzen spreekt, een mens die de last des
levens gedragen heeft en tot wijze berusting is gekomen. „O God, die onze vader
in de hemel zijt, wat zij en wij, microben
in een druppel tijd, aan U en aan elkaar
en aan onszelf misdreven, wil het als on-
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gedaan vergeten en vergeven, voordat de
druppel neervalt in Uw eeuwigheid".
H. Velding
BRINK, Alijd, Het onbekommerd zwij,
gen. — A. A. M. Stols / J.-P. Barth,
's-Gravenhage, 1961 45 pp.
Alijd Brink is een stille in den lande, die
haar gevoelens en verlangens, haar heimwee en ontroering uitzegt in eenvoudige
verzen, die als simpele bloemen langs de
weg opbloeien. „Ik weet door stil te zijn,
dichter bij jou te zijn. Onvergelijkelijk
samen alleen", zegt zij in een „Requiem
voor Flokje" en deze stroof mag als een
karakterizering van haar poèzie gelden.
Heit is alles niet groots, niet verbijsterend of overrompelend, doch deze bundel is als een veldboeket, dat de kleuren
en geuren der natuur met zich omdraagt.
H. Velding
PANHUYSEN, Jos, De Pornograaf, Roman. — A. A. M. Stols / J.-P. Barth,
's-Gravenhage, 1961, 175 pp.
Jos Panhuysen die de laatste jaren met
enige merkwaardige romans op de voorgrond is getreden, werd onlangs in een
katholiek blaadje op minder faire wijze
aangevallen. Dit geval werkte op zijn
schrijversinstinct en binnen vier weken
schreef hij er een roman over, een goede
en boeiende roman, goed van plot, van
karakterisering en uitwerking. De hoofdfiguur is een streber, een min mannetje
dat tot ploertenstreken in staat is. Alles
speelt zich of rond een krantenbureau,
waarvan sfeer en stemming merkwaardig
goed zijn weergegeven. Zoals in alle
romans van Panhuysen treft ook hier een
zekere nuchtere directheid, een trefzekerheid die onmiddellijk overtuigt. De auteur waarschuwt terecht: „het is een
J. van Heugten
roman, geen historie".
GIJSEN, Marnix, De Diaspora. Novellen. — A. A. M. Stols / J.-P. Barth,
's-Gravenhage, 1961, 223 pp.
De in New York wonende Vlaming,
Marnix Gijsen, verzamelde in deze bundel een zestal novellen, die hij de laatste
jaren schreef. Gijsen is een intelligent
schrijver, een cosmopoliet, die weet wat
er in de wereld en in het mensen-innerlijk omgaat. Zijn humanisme, dat de
plaats van zijn vroeger katholicisme innam, is breed genoeg om al wat menseliik is, ook het lage en afstotende, begrijpend te omvatten, hoewel het hem
moeilijk valt welwillend te spreken over
wat hem vroeger heilig was. Ook weet
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hij in zijn humanisme kwalijk weg met
het menselijk schuldbesef dat altijd boven
het louter humane uitwijst. Enkele dezer
novellen zijn uitstekend en verraden de
rasschrijver, zo b.v. „De verwarde
biecht" en „Kaddisj voor Sam Cohn''.
„De school van Fontainebleau" lijkt mij
minder geslaagd en is minder overtuigend. De novellen zijn alle geschreven
in de ik-vorm, waarbij die ik echter telkens van gedaante verwisselt. Sfeer en
stemming in de vier laatste novellen zijn
tragisch en pessimistisch. J. van Heugten
HOECK, Albert van, Mijn vriend Sebastiaan. -- Davidsfonds, Leuven, 1960, 264
pp., ing. F. 72, geb. F. 102 (leden: F. 36
en 51).
In een vlot leesbare roman verhaalt Schr.
het wedervaren van een Rwandees, oudseminarist, die het tot zeer eerbaar onderhoofd brengt, maar die zich door de
schande der kinderloosheid laat verleiden
tot veelwijverij, geldverduistering, goudsmokkel. Ten slotte leidt dit tot de tragische ondergang van zijn twee vrouwen
en van het verwachte kind. Het zware
lijden brengt hem tot bezinning. A. Van
Hoeck is niet aan zijn eersteling; in zijn
koloniale loopbaan schreef hij weer over
het inlands leven; meestal kortere werken
die niet ongemerkt voorbijgingen. Hoewei
Schr. een jarenlange ervaring van tradities en gewoonten heeft, slaagt hij er niet
volledig in de ware zielsgevoelens van
zijn personages op te roepen; het blijft
teveel een uitwendige beschrijving van
een scherp toeziende buitenstaander.
H. De Decker
GREEN, J., Chaque homme dans sa
nuit. — Plon, Parijs, 1960, 406 pp., ing.
nf. 11,70.
Achter deze titel — de eerste helft van
een hugoliaanse alexandrijn waarvan de
tweede luidt: „s'en va vers la lumiêre --- ontrolt zich, in twee evenredig gehouden delen, het zeer ingewikkeld verhaal
van Wilfred Ingram, een katholieke
Amerikaan van 24 jaar. Heen en weer
geslingerd tussen de wekroep der genade
en de verlokking van het vlees, zoekt
deze jonge man in een reeks wilde en
mensonterende uitspattingen te ontkomen
aan de goddelijke aantrekking. Hoe meer
hij zich echter werpt in het sexueel bedrijf, des te dieper komen zijn medemensen onder de invloed van een geheimzinnige, fascinerende macht die van hem
uitgaat en waarvan zij a.h.w. blindelings
de redding verwachten in hun zielenood.
In de ziel van Wilfred speelt zich een
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langzame kentering af, tot hij op een dag
ècht verliefd wordt op een jonge vrouw,
en hij eindelijk in zichzelf de hulpbehoevendheid ontdekt die de ware liefde vergezelt. Gelouterd door deze inwendige
kruisiging gaat hij op zoek naar de arme
stakker die hij vroeger misprijzend had
bejegend; hij wordt door deze laa gste gedood. Door de nacht heen van de sexuele
obsessies was Wilfred gekomen tot het
bevrijdend licht van de verlossingsdaad.
— Het thema is gewaagd. Nook lieeft
Green het goddelijke, de genadewerking
zo innig verstrengeld met het laagste in
de mens als hier. Sommigen zullen Fein
het begrijpelijk verwijt waken het geval
te hebben toegespitst tot het bijna abnormale. Waarbij men toch twee dingen
moet bedenken. Ten eerste, dat, zoals de
Openbaring ons leert, God ieder mens
tegemoet treedt in zijn conkrete, particuliere zondigheid; ten tweede, dat Green
de wereld uitbeeldt die hij kent en de
nacht die hij beleeft. Welnu, ieder menselijke ervaring is uiteraard beperkt; ook
de wereld, de nacht van Green. Maar het
is een wereld een een nacht die niemand
straffeloos negeert. En het wonder gebeurt dat in die nacht het licht opgaat
van de zielsbevrijding. Literair gezien
getuigt dit boek van een uitzonderlijke
schriftuur. Af en toe, voornamelijk in
het tweede deel, wordt het net iets te
langdradig, wellicht omdat Green niet
voldoende onderscheid maakt tussen de
duur van een roman en de duur van het
bewustzijn.
J. Da x
STAHL, Hermann, Tage der Sch1ehen.
-- Nymphenburger Verlagshandlung,
Munchen, (1960), 268 pp., geb. D.M.
14,80.
De roman begint jeugdig-fris, wanneer
de kellner-leerjongen op najaarvacantie
van uit zijn bootje een afspraak van
twee jonge mensen ziet. Hij fantaseert
een 1iefdesidylle rond het paar. De roman van het werkelijke leven is anders,
want rond die schuchter beginnende liefde rijzen geheimzinnige weerstanden op
uit de omgeving van meisje en jongen.
Elk hoofdstuk van de roman geeft dan
de beleving van ditzelfde najaarsmoment
door een van de dramatis personae: een
doorsnee door het mensenleven in al zijn
vervlochtenheid en onklaarheid. Hun
verleden heeft de mensen gemaakt wat
ze zijn: misdadigers van het regime of
devote sater, willoze of ook schoon
mens, door mateloos lijden mild gewor
den. Het einde laat vermoeden, dat de

jeugd niet zal blijven lijden onder de
zonden der ouders en dat Naar gave liefde het sterkst zal zijn. Vermindert de
solide architectuur van het boek enigszins het verrassingselement, zij is anderzijds een weldaad in deze zeer moderne
psychologische roman, en wordt ruimschoots vergoed door de rijke gamma
aan menselijke beleving. De noodzakelijke flash-backs zijn in het belevingsmoment knap en natuurlijk verwerkt. —
Een mooi boek; voor volwassenen.
A. Deblaere
STEINBECK, John, The Winter of Our
Discontent. — Heinemann, London,
1961, 366 pp., 18 sh.
Het is misleidend om deze jongste roman
van Steinbeck te associeren met East of
Eden, zoals door de uitgevers geschiedt.
We krijgen wel een dik boek in handen,
maar de bladspiegel maakt onmiddellijk
duidelijk dat de roman van bescheiden
proporties is. En dit geldt niet alleen van
zijn lengte, het geldt evenzeer van zijn
inhoud. De belangstelling gaat bijna exclusief uit naar een aan lager wal geraakte winkelbediende, die wel graag
een verloren fortuin herwinnen wil, maar
uiteindelijk toch te degelijk blijkt om dit
door middel van bankroof en dergelijke
middelen tot stand te brengen. Steinbeck
werkt dus met een klein doek, maar het
moet onmiddellijk gezegd worden dat hij
hierop met kundigheid en succes werkt.
De dromerige aard van de hoofdpersoon
geeft het lichte verhaal iets sprookjesachtigs, waartoe ook de andere figuren,
alien van een merkwaardige aantrekkelijkheid, het hunne bijdragen. De sfeer
doet denken aan een tragi-comedie;
hieraan zal de titel, ontleend aan een
beroemde versregel van Shakespeare, ook
wel niet vreemd zijn.
W. Peters
SCHUSTER, Emil, Randfiguren. — Carl
Hanser Verlag, Munchen, 203 pp., DM.
6,40, geb. DM. 12,80.
Een Jong leraar .komt in een dorp zoals
alle andere, met oninteressante mensen.
Geleidelijk ontdekt hij in die ,randfiguren" dezelfde drama's en vreugden als in
alle mensenlevens. In plaats van zich als
buitenstaander te handhaven, gaat hij beseffen dat die verborgen mensenlevens
een stuk van hemzelf zijn, hun leven dat
van zijn eigen ik. Ofschoon de aanduiding „roman- wegens het ontbreken van
een sterke eenheidsband, intrige of ontwikkeling, niet adekwaat is voor dit boek,
schept de talentvolle schrijver hier een
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verfrissend nieuw genre van „dorpsliteratuur", dat gelukkig niets meer gemeens
heeft met de aftandse dweperige heimatliteratuur, idyllisch, romantisch of naturalistisch. In de randfiguren der dorpsbewoners spiegelt zich een zeer reeel stuk
universele wereld, al pogen zij het meer
voor elkaar te verbergen dan in een groA. Deblaere
tere stadsgemeenschap.
Schiller-Reden im Gedenkjahr 1959. Im
Auftrag der deutschen Schillergesellschaft
hrsg. v. Bernhard Zeller. Ernst Klett
Verlag, Stuttgart, 1961, 483 pp., DM.
16.80.
Eist de goede toon van een bepaalde
kritiek, Schiller voor ouderwets te verklaren, de overvolle zalen bij de voordrachten van het gedenkjaar bewezen zijn
hernieuwde populariteit. De inhoud van
die voordrachten bewees daarbij, dat zijn
werk de moderne mens iets te zeggen
heeft en dat een nieuwe confrontatie ermee door geleerden, denkers en dichters,
vruchtbare resultaten oplevert. De merkwaardigste voordrachten, meestal in verspreide tijdschriften of afzonderlijke brochures verschenen, doch moeilijk te bereiken, werden hier met recht gebundeld.
De inhoud varieert van estetisch-wijsge
rige analyse over historisch onderzoek tot
directe menselijke reactie deze laatste
bijzonder interessant wanneer ze van
grote levende schrijvers komt. Dit lijvig
boek bundelt de voordrachten van: Wolfgang Binder, Friedrich 'Diirrenmatt, Rudolf Hagelstange, Theodor Heuss, Werner Kohlschmidt, Golo Mann, Fritz Martini, Hans Mayer, Robert Minder, Joachim Muller, Walter Muschg, Max Rychner, Wolfgang Schadewaldt, Rudolf Alexander Schrader, Emil Staiger, Dolf
Sternberger, Gerhard Storz, Dmitrij
Tschizewskij, Andreas B. Wachsmuth,
F. W. Wentzlaff-Eggebert, Benno von
Wiese, Klaus Ziegler en Carl ZuckA. Deblaere
mayer.

FILOSOFIE EN PSYGOLOGIIE
SPANJE, M. J. A. van, Het kind in de
inrichting. r Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1961 (tweede druk), 192 pp.
Een herdruk van het in 1957 voor het
eerst gepubliceerde boek, waarin verschillende problemen rand de opvoeding van
kinderen in inrichtingen behandeld worden. Uitgaande van een beschouwing
over de betekenis van het gezin bespreekt
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de schrijver de kenmerken van de inrichtings-situatie. Op grand hiervan anderzoekt hij dan, wat men door middel van
de inrichting voor de kinderen kan doen.
De passage over het contact met de
ouders wend herschreven, een feit dat
samenhangt met het groeiend besef voor
de betekenis van samenwerking met de
ouders. Een waardevol boek voor het
werk van de Kinderbescherming.
J. M. Kijm
SCHREUDER, F., Tips voor de studerende jeugd, bestemd voor alle jongens
en meisjes van 12 tot 18 jaar die voor
welk vak ook betere resultaten willen bereiken. Uitg. Pax, 's-Gravenhage, 1961
(tweede druk), 68 pp., f 2,90.
SCHREUDER, F., Tips voor de ouders
van de studerende jeugd. Uitg. Pax,
's-Gravenhage, 1961, 78 pp., f 2,90.
Op eenvoudige wijze heeft de schrijver
in deze boekjes een aantal praktische
raadgevingen omtrent het studeren van de
jeugd bijeen geplaatst. De directheid van
deze tips ,doet soms wel wat ontbreken
aan de diepte, maar deze raadgevingen
zullen zeker nuttig kunnen zijn om attest
te worden op een aantal problemen die
met het studeren zijn verbonden en op
J. M. Kijm
mogelijke oplossingen.
BRUENING, W., Geschichtsphilosophie
der Gegenwart. — E. Klett-Verlag, Stuttgart, 1961, 173 pp., D.M. 18.50.
De historiciteit van de mens staat tegenwoordig in het centrum van de belangstelling, en iedereen weet dat de mens
„het dier is dat geschiedenis maakt". Wie
evenwel te midden van de algemene verwarring het hoofd koel wil houden, heeft
een filosofie nodig, die hem het probleem van de historiciteit in het juiste
perspectief leert plaatsen. Op dit gebied
zal het nieuwe boek van de reeds bekende antropoloog uit Cordoba een
kostbare hulp verschaffen. Het geeft
geen rechtstreekse inzichtelijke oplossing
van he probleem, maar wel een typologie
van de voornaamste hedendaagse theorieen aangaande de menselijke historiciteit. Met kundige schranderheid voert
W. Bruening u doorheen de wirwar van
het subtiel historisch denken. U ziet hoe
bij sommigen het geschiedkundig gebeuren tot een lcringloop wordt, die door de
eeuwen heen steeds weer op dezelfde wijze herhaald wordt. Bij de meesen ontkomt de geschiedenis aan het rondo
en ontwikkelt lijnrecht in een bepaalde
richting. Dikwijls echter buigt deze lijn
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om tot spiraal, waarbij in het uniek,
concreet gericht-zijn bepaalde algemene
cyclussen op analoge wijze recurreren.
Andere theorieen weer verwerpen elke
algemene of universele vorm in het
historisch gebeuren van de mensheid,
en u ziet bij volken en culturen alleen
nog de dooreenwarreling van afzonderlijke, eigen, onherhaalbare Aan de
limiet breken nog deze lijnen ander de
druk van de historische individualiteit
tot volstrekt individuele, onherhaalbare,
den-malige punten. Punt, lijn, spiraal,
kring: bij deze schematische figuren defileren namen als Bergson, Nietzsche,
Rickert, Haedker, Cullmann, Berdiajew,
Marx, Toynbee, Jaspers, Heidegger,
Croce e.a. Maar S. laat het niet ibij een
louter noematische karakterisering van
de verschillende geschiedfilosofische
standpunten; zijn typologische methode
legt de grondperspectief bloat van waaruit al deze standpunten zich laten ordenen en integreren. Dit is de „Autoconstitution- , waarin de mens sedert de kantiaanse kritiek meer en cmeer wordt gezien als de eenmalige realisator van universele waarden. De uiteindelijke zin van
deze Autoconstitution blijft evenwel, zonder theologisch uitzicht, voor de wijsbegeerte ontoegankelijk.
A. Poncelet
LEPP, I., Psychanalyse de l'atheisme moderne. Gasset, Parijs, 1961, 262 pp.,
NF. 7.80.
I. Lepp, zelf bekeerd communist en psychotherapeut, was wel de aangewezen
man om het zo belangrijke en vaak al te
zeer verwaarloosde psychologische aspect
van het atheisme te behandelen. Na een
analyse van zijn eigen atheisme behandelt ihij vier typische gevallen van „neurotisch- atheisme, en ontleedt dan de
psychologische
normale en neurotische componenten, die men bij de
grondleggers zowel als bij de aanhangers
van het marxistisch, wetenschappelijk,
existentialistisch en vitalistisch atheisme
kan nawijzen. Een korte beschouwing
over het ongeloof van de gelovigen besluit het werk. Zijn beschouwingen zijn
zeer suggestief, al vallen de analyses wel
eens te schematisch uit en al aarzelt hij
wel eens am een evident psychologische
inslag bij bepaalde denkers (zoals b.v.
Sartre) te behandelen. Als goed psycholoog dringt hij Been oordeel op, maar
laat de lezer zelf besluiten. Toch komt
het ons voor, dat zijn weigering om in de
psyche enige religieuze gerichtheid te
onderkennen, door zijn eigen psychologische bevindingen flagrant tegengespro-

ken wordt. Voor al wie in de zielzorg
met geloofscrises geconfronteerd wordt of
in dialoog moet treden met andersdenkenden biedt dit boek een verhelderende
L. Monden
voorlichting.
GESCHIEDENIS
STRUBBE, Eg. I. en L. VOET, De
chronologie van de middeleeuwen en moderne tijden in de Nederlanden. Standaard-Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam, 1960, 551 pp., 950 F.
De twee auteurs hebben een zeer grate
dienst bewezen aan de geschiedschrijving
der Nederlanden. Een eerste vereiste om
een historisch felt te situeren is zijn datering. Nu zijn er in de middeleeuwen
verschillende en plaatselijk zeer uiteenlopende methoden geweest om jaar, dag
en uur aan te duiden. In dit lijvig boek
behandelen de auteurs, na enige algemene begrippen, de dag, de burgerlijke
en kerkelijke jaarindeling, de kalenderhervormingen en het tijdstip van hun invoering in de verschillende landen, de
jaarstijl zoals de kerst- en nieuwjaarsstijl, de boodschap- en de paasstijl
de jaartelling en de dateringsgebruiken. Daarop volgt een jaartabel van 396
tot 2000 die de paasdatum en vele andere gegevens voor elk jaar aanduidt, een
kalender van de veranderlijke feestdagen,
een Nederlandse heiligenkalender, die de
gevierde heiligen aangeeft voor elk der
Lien bisdommen die in de middeleeuwen
rechtsmacht in de Nederlanden uitoef enden, de republikeinse kalender, en ten
slotte een kostbare lijst van alle pausen,
van de bisschoppen van de oude en van
de in 1559 opgerichte Lagelandse bisdommen, de keizers en koningen in
West-Europa en ten slotte alle Nederlandse landsheren, stadhouders en gouverneurs-generaal. Een glossarium van.
116 bladzijden met allerlei nuttige aanduidingen sluit dit werk af.
M. Dierickx
GYSSELING, Maurits, Toponymisch
woordenboek van Belgie, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en WestDuitsland (voor 1226). (Bouwstof f en en
studien voor de geschiedenis en de lexicografie van het Nederlands. VI). -Belgisch Interuniversitair Centrum voor
Neerlandistiek, 2 dln, 1407 blz., geb.
1500 F. voor beide delen.
De ervaren toponymist Dr. Gysseling,
die reeds met Dr. A. C. F. Koch een uit-
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gave bezorgde van alle Lagelandse diplomata van voor 1100, biedt ons hier
een monumentaal werk aan. Gedurende
16 jaar heeft hij in de Nederlanden, in
Frankrijk, Duitsland en zelfs Engeland
alle oude archiefstukken opgespoord die
over ons land handelen. Hij excerpeerde
alle originele stukken van voor 1226 en
alle afschriften die ouder zijn dan 1200,
om nauwkeurig alle plaatsnamen te noteren uit de drie Beneluxlanden en uit het
aangrenzend gebied van Noord-Frankrijk
en West-Duitsland. Voor de universiteitsstad Leuven b.v. noteert hij niet minder dan 16 verschillende spellingen uit
een dertigtal stukken tussen 884 en 1212.
Voor de Nederlanden schijnen de auteur
weinig of geen stukken ontsnapt te zijn,
wat echter, bijna vanzelfsprekend, niet
het geval is voor West-Duitsland. Daarna geeft de auteur, steunend op de oudste schrijfwijzen, een etymologie van de
plaatsnaam; zo leidt hij Leuven, met als
oudste spelling Luanium af van het
Oudgermaanse lubanja-: „het geliefde".
In zijn Woord Vooraf schrijft hij terecht:
„De blijvende waarde van dit woordenboek ligt in zijn materiaalverzameling.
Etymologieen, hoe belangrijk ook als
doel, zijn brows. Tussen het ontstaan van
een naam en zijn eerste bewaarde attestatie, liggen eeuwen, soms vele eeuwen, met onbekende, vaak grillige evolutie. Van vele namen zal de betekenis
altijd duister blijven" (bl. 8). M.a.w. bepaalde etymologieen zijn betwistbaar.
De lange lijst plaatsnamen A-Z wordt
gevolgd door een „Synthese - (bl. 11111142) waarin de auteur, steunend op zijn
rijk materiaal, interessante beschouwingen maakt over de vroege taalgeschiedenis in onze gewesten. Dom Floribertus
Rommel maakte als bekroning van dit
naslagwerk uitvoerige indices van oude
vormen en ook geografische indices met
verwijzing naar alle plaatsnamen die tot
een bepaalde gemeente behoren (bl.
1143-1404). Een monumentaal werk dat
geen behoorlijke bibliotheek mag ontberen en dat de geschiedkundigen, de lokaalhistorici en de folkloristen enorme
diensten zal bewijzen.
M. Dierickx
Weltgeschichte in 5 Banden. I. Band:
Das Altertum door F. BUSIGNY, 1960,
580 p., 54 pltn, 9 krtn, D.M. 15.—; III.
Band: Die Neuz,eit door H. HUBSCHMID, 1960, 340 p., 34 pltn, 7 krtn,
D.M. 15.—; IV. Band: Die neueste Zeit
door J. BOESCH, 1960, 356 p., 28 pltn,
15 krtn, D.M. 15.—. Eugen Rentsch
Verlag, Erlenbach-Zurich en Stuttgart.
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Na Deel II over de middeleeuwen en
Deel V over de periode sinds 1914, zijn
nu ook de andere drie delen van dit
mooie werk verschenen. Deze Zwitserse
wereldgeschiedenis doet een ernstige poging om aan zaakkundige kennis en wetenschappelijke verantwoording ook een
vlot leesbare tekst te paren. Een tweede
kenmerk is dat zij resoluut de nationale
en zelfs de Europese kaders doorbreekt.
Zo vangt het eerste deel over de oudheid
aan met een kort overzicht van de voorgeschiedenis; naast Egypte, Mesopotamie, de Feniciers en Israel, krijgen ook
Indie en China een hoofdstuk; en tussen
de twee hoofdbrokken over Hellas en
Rome staat een kort hoofdstuk over de
Indo-Germanen. In het vierde deel, van
de Aufklarung tot 1914, worden 28 bladzijden gewijd aan de U.S.A. en ook Latijns-Amerika, Oost-Azie en de Britse
dominions worden behandeld: toch blijken ons de drie bladzijden die China en
Japan in de 19e eeuw warden toegemeten, erg karig, terwijl Indie slechts terloops ter sprake komt. Het vijfde deel is
veel meer universeel. Een derde kenmerk
is dat de militaire geschiedenis slechts
nog behandeld wordt voor zover zij nodig is om de geschiedkundige ontwikkeling te volgen: de politieke, economische
en sociale geschiedenis, de cultuur- en
kunstgeschiedenis krijgen een evenwichtige behandeling. Toch legt elke auteur
de klemtonen anders, al hangt ook veel
van de periode zelf af. De bladzijden die
in de delen III en IV over de Katholieke
Kerk handelen bevatten enkele onjuistheden; vooral het hoofdstukje over SintIgnatius en de jezuietenorde (III., 164168) munt hierin uit, maar van Zwitsers
kan men moeilijk iets anders verwachten.
De vijf delen van deze prettig geschreven en tevens degelijke Weltgeschichte
zijn mooi uitgegeven, met vele platen en
kaarten verlucht en van een register
voorzien. Het is te begrijpen dat niet alleen vele leken naar dit werk hebben
gegrepen, maar dat het aan vele middelbare scholen en zelfs hogescholen als
M. Dierickx
handboek is ingevoerd.
GIERATHS, Gundolf, 0.P., Savonarola,
Ketzer oder Heiliger? — Herder, Freiburg-Wien-Basel, 1961, 302 pp., 6 pltn,
geb. D.M. 15.80.
De dominicaan Savonarola, die zelf uiterst streng en heilig leefde, in zijn orde
een hervorming en in Firenze een totale
geestelijke ommekeer teweegbracht, maar
ook om gewetensmotieven weigerde aan
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de paus te gehoorzamen, zelfs na de excommunicatie, blijft sinds vijf eeuwen
een betwiste figuur. Is deze profeet een
ketter of een heilige? Door Leopold von
Ranke werd hij een voorloper van de
protestantse reformatie genoemd en hij
staat op het Luthergedenkteken te
Worms afgebeeld. Maar in 1952, precies
vijf eeuwen na zijn geboorte, vroeg de
burgemeester van Firenze, de la Pira,
hem publiek om vergiffenis op de Piazza,
waar de stad in mei 1498 de monnik had
verbrand; terwijl niemand minder dan de
Generaal der Dominicanen, de Spanjaard
Suarez, op het provinciaal kapittel van.
Genua in 1951 zei: „Het uur van Savonarola is aangebrokeni - In dit boek geeft
Gieraths in vijftig bladzijden een nauwkeurig afgewogen overzicht van Savonarola's tijd en leven, om dan van dichterbij
de vraag te onderzoeken: Ketter of Heilige? Zijn genuanceerd antwoord lijkt ons
juist: subjectief is Savonarola een heilige, maar eerst moet de vraag naar de
objectieve schuld, het zich verzetten
tegen de pauselijke bevelen, beantwoord
worden, eer men tot een heiligverklaring
kan overgaan. Behalve deze beknopte
Inleiding bevat het boek enige van Savonarola's mooiste geschriften: de afscheidsbrief aan zijn vader bij zijn intrede in het klooster, een troostbrief aan
zijn moeder bij een, sterfgeval, talrijke
preken en geschriften, en ten slotte zijn
ontroerend commentaar op de psalm 50:
Miserere, die hij in de kerker vlak voor
zijn executie schreef, met door de faltering gewonde handen. Zeker is Savonarola een der voornaamste ascetische
schrijvers van de late middeleeuwen.
M. Dierickx
BAMM, Peter, Frahe Staten der Chris.
tenheit. Käsel Verlag, Miinchen,
(1960), 373 pp., geb. D.M. 8,80.
Bamms werk bezit nog een andere dan
literaire kwaliteit, door geen der gewoonlijk geprezen gaven of talenten te vervangen: een warme menselijkheid en
echtheid in diep doorleefd, vroom christendom. Hij kent zijn Bijbel en de Oudheid, bereidde zijn reis geschiedkundig en
archeologisch voor, en verwerkt die wetenschappen op een heel interessante wijze, en toch wordt zijn pelgrimstocht naar
de bronnen, van Athene en de Athosberg, over Constantinopel en de vergane
steden van Klein-Azie, tot Jerusalem en
het Catharinaklooster op de Sinai, geen
zoveelste lamp reisverhaal; het wordt
een ontdekkingstocht die het hart doet

kloppen bij de nadering van de plaatsen,
waar ons geloof geboren is en eerst geleefd heeft. Dit keurige boek verschijnt
in einmalige Sonderausgabe, tegen een
A. Deblaere
billijke prij s.

SOCIOGRAFIE
PAUWELS, F. M., Landhuishoudkundig
onderzoek bij de Japulari. Rectoraat,
Rijksuniversiteit, Gent, 1960, 244 pp.,
geill.
Deze sociografische studie van een bevolkingsgroep uit de Ituri (N.0.-Kongo),
wil de aanpassingsvoorwaarden anderzoeken van een traditioneel landbouwmilieu aan een meer gemoderniseerde
landbouwproduktie, daar er voor industriele ontwikkeling in deze streken voor
alsnog geen mogelijkheden bestaan. Hiertoe ontleedt Schr. de sociologische en
economische, fysische en climatologische,
ecologische en landbouwkundige gegevens
en onderzoekt de reeds doorgevoerk hervormingen inzake grondverdeling, woningbouw, enz. Een bijzondere aandacht
wordt besteed aan plaatselijke landbouwprodukten en aan de veestapel. Tot besluit, worden enkele resultaten en perspectieven aangegeven. Met deze eerste
publikatie heeft Ganda-Congo (Instituut
van openbaar nut aan de Rijksuniversiteit van Gent) zeer verdienstelijk werk
geleverd. We wensen dat de stichting
haar actie verder moge uitbreiden bij
wijze van technische hulp, zoals prof.
L. 0. De Wilde, ander wiens leiding dit
werk werd uitgevoerd, in zijn inleiding
H. De Decker
zegt te hopen.
AERTS, J. RAYMAEKERS, R. A.,
Het arrondisssement Mechelen (Centrum
v. Economische Studien Kath. Univ.
Leuven, 11). — Uystpruyst, Leuven,
1961, 304 pp., F. 360.
Na de regionaal-economische onderzoeken over de aangrenzende arrondissementen Turnhout en Leuven is deze streekstudie over Mechelen de derde in de
reeks door het Centrum voor Economische Studien der Leuvense Universiteit
in opdracht der regering uitgevoerd.
Door de degelijkheid en de afwerking
van het detail (o.m. met een 20-tal kaarten) blijft ook deze aflevering de traditie
der reeks getrouw. Na een analyse van
de bevolkina en de economische infrastructuur wordt het economisch leven en
de arbeidsmarkt onderzocht, waarop het
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geheel resulteert in een eindoordeel over
het welvaartspeil en de mogelijke maatregelen tot welvaartsbevordering in dit
arrondissement. Voor industrielen, gemeentebesturen en sociale organisaties,
die in Mechelen belangen hebben, is dit
bock een onmisbaar consultatiewerk.
J. Kerkhofs
MOLS, Roger, Bruxelles et les Bruxellois. — Edition de la Societe d'etudes
morales, sociales et juridiques, Leuven,
1961, 177 pp.
De bekende historicus Prof. Dr. Mols
S.J., die door zijn driedelig werk Introduction a la demographic historique des
villes d'Europe du XIVe au XVIlle
siecle in heel Europa de aandacht op
zich vestigde, vergast ons hier op een
degelijk en pittig geschreven schets over
Brussel en de Brusselaars. Eerst tracht
hij Brussel geografisch te omlijnen en opteert eerder voor de Brusselse agglomeratie dan voor de oude stad, de vijfhoek
Brussel binnen de ringlanen. Na een blik
op het ontstaan en de gestage groei van
het oude Broek-sele (= de woning in
het moeras) tekent de auteur met forse
trekken de commerciele, industriele en
culturele functie van Brussel. Al leest dit
eerste deel prettig, niettegenstaande
kaarten, tabellen en diagrammen, toch
komt de guitige, lichtelijk spottende auteur pas volledig tot zijn recht in het
tweede deel over de Brusselaars. Hij
schetst er de psychologie van de Brusselaar, die meer op de Vlaming dan op de
Waal lijkt, zijn weinig godsdienstig karakter, zijn politieke voorkeur, zijn halfutilitair, half-affectief patriotisme, „l'epineux probleme des langues" met enkele
wijze bedenkingen, de levenswijze van
de Brusselaar en ten slotte de Brusselaar
van morgen. Een kostelijk boekje!
M. Dierickx

HAGIOGRAFIE
BARNHOORN, Dr. H. J., m.s.f., Priester voor het het yolk. — N.V. Paul
Brand, Hilversum, 1960, 293 pp. f 8,40.
Pater Barnhoorn heeft een met intelligente zorg en studie geschreven leven
van Pater Jean Berthier gepubliceera.
Pater Berthier, de stichter van de congregatie der H. Familie, was in Nederland slechts bekend in een kleine kring
rondom Grave, waar hij een ongelooflijk verstorven en heilig leven leidde. Er
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was aan deze man niets brillants, niets
opvallends, zelfs weinig origineels; hij
was eenvoudig een geheel van God vervuld mens, die in niets zich zelf, maar in
alles God en de naaste zocht. Pater
Barnhoorn doet dit alles goed uitkomen
en bespreekt de dingen met verstandige
kritiek. Pater Berthier was soms te brusk,
te autoritair, eiste te veel van zijn leerlingen, maar zijn Godsvertrouwen was
ontembaar. Zijn vele geschriften ademen
te zeer een vroomheid van tachtig jaar
geleden om nog vlot gelezen te worden.
Maar wat blijft is de figuur van een
uiterst rechtschapen en heilig priester.
J. van Heugten
PERRIN 0.P., J. M., Catherine de Sienne, contemplative dans Faction (La legion
de Dieu). — Aubier, Parijs; Edition Uni-.
verselle, Brussel, 1961, 244 pp., F. 92.
Catharina van Sienna hoort, met Birgitta
van Zweden en Teresia van Avila, tot
de meest verbazende heilige vrouwen in
de christenheid. Van een intens mystiek
leven uit trOkken zij, ook apostolisch, een
wonderbaar spoor. Het waren vrouwen
aan wie God meer dan mannenkracht
verleende, en juist hun vrouwelijkheid
ontplooide zich zuiverder: hun bereidzame aanhankelijkheid aan Christus en
Kerk ... Pater Perrin wil „chercher rid&
que Catherine se fait de la vie chretienne.
Il apparait que pour elle limitation du
Christ est necessairement apostolique et
dolt devenir don d'amour a Dieu pour
son Eglise" (blz. 7). Maar deze bondige
samenvatting geeft niets weer van de
macht, de gloed, de transformatie, de werking van deze Martha, die des te meer
Martha werd naarmate zij intenser Magdalena was geworden. En de bewogen
veertiende eeuw doet ons aan onze bewogen twintigste denken, terwijl Catherina's mystiek opgaan in de Kerk voor ons
de centrale plicht vastlegt.
Em. Janssen
PERNOUD, Regine, Un chef d'etat.
Saint Louis de France (Situation des
Saints). — Isbelda, Parijs, 1960, 142 pp.
Zoek hier geen historische studie, zelfs
geen uitgebreid levensverhaal; zoek het
portret van een heilig koning, meteen
zijn bestemming en die van zijn yolk. Elk
hoofdstuk ontwikkelt een aspect: „Le
sacre du roi, Le diplomate, Le justicier,
Le roi et ses sujets, Le secret du roi";
het laatste hoofdstuk trekt het besluit:
„Notre Sire et son sergent Louis." Alles
komt hierop neer: voor Gods oog stelde
de heilige koning zich volkomen in de
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dienst van zijn yolk. Zo werd zijn koningschap een heilige zending; en we begrijpen beter de zending van die andere
heilige, Jeanne d'Arc: twee eeuwen later
was het als wilde God, door haar, dat
eerste koningschap herstellen.
Em. Janssen
ZELLER, Renee, St. Joseph le charpentier. En marge des evangiles. Mame,
Tours, 1960, 272 pp., NF. 8.95.
Dit is geen theologische of exegetische
studie; het is een „verbeelding - bij de
schaarse gegevens uit evangelie en overlevering. Een eerbiedige en getrouwe
verbeelding, die toch tracht het mysterie
van die uitverkiezing te doorgronden. En
met een resultaat dat, zonder zich op te
dringen, niet onbeduidend blijft.
Em. Janssen

NATUURWETENSCHAP
WIRK, Adolf, Philosophie und Physik. -S. Hirzel Verlag, Stuttgart, 1961, 180 pp.,

D.M. 14.40.

Twee jaar geleden verscheen bij Hirzel
in Stuttgart een boekje van Werner Heisenberg, dat een samenbundeling vormde
van een aantal lezingen, die hij enkele
jaren daarvoor in Schotland had gehouden en dat als titel meekreeg: Physik und
Philosophie. Het stelde nogal teleur. Nu
verschijnt in precies ,dezelfde uitvoering
een aanvulling op dat werkje van Heisenberg, met als titel: Philosophie und Physik. Terecht wordt nu het woord filosofie
voorop geplaatst in de titel, want dit
nieuwe boekje is op de eerste plaats wijsgerig van aard, veel meer en veel degelijker dan Heisenberg's lezingen-cyclus.
Vooral de eerste helft houdt zich intensief (en moeizaam) bezig met problemen
uit de logica. Het is moeilijk om het
hoofdthema aan te geven. Het begrip
complementariteit neemt een zeer centrale plaats in, waaromheen veel van wat
schr. biedt wordt gegroepeerd. Toch is
het geen boekje over complementariteit.
Daarvoor is het weer te disparaat Schr.
geeft allerlei korte vues, vaak in aforistische vorm en .dikwijls vrij abstrakt, die
hij zelf ook niet tot een consistent geheel
weet te maken. Deze beschouwingen zijn
niet allemaal van dezelfde waarde, maar
veel er van heeft op zijn minst de verdienste, dat het de lezer aan het nadenken zet. In dit opzicht heeft Wirk het er
beter afgebracht dan Heisenberg in het

tweelingboekje. Met name in de tweede
helft komen een aantal paragrafen voor,
die heel kort de grote fysisch-filosofische
problemen van het ogenblik aansnijden
(actio in distans, causaliteit, onzekerheidsrelatie, wet en toeval, relativiteitstheorie). Daarnaast bevat het boekje ook
heel wat pagina's waarvan de betekenis
binnen het raam van het geheel niet erg
duidelijk is, en die de bestudering van
het boekje soms tot een moeizame bezigheid maken. Als schr. wat kritischer geweest was tegenover zijn eigen pennevruchten, zou het boekje in omvang gedaald en in waarde gestegen zijn.
P. v. Breemen

GORSCHKOW, G. W., Gammostralllung Radioaktiver Korper. Teubner
Verlagsgesellschaft, Leipzig, imp. J. Meulenhoff, Amsterdam, 1961, 151 pp., D.M.

11.40, f
Dit boekje valt uiteen in drie hoofdstuk-

ken. Het eerste geeft de fundamentele
theorie der gamma-straling. Het tweede
geeft berekeningen voor de straling uitgaande van bronnen van verschillende
geometrische vormen, zonder de secundaire straling in de berekening op te nemen. Het derde onderzoekt de secundaire
straling, die ontstaat als gammastraling
in de materie binnendringt, en geeft berekeningen voor de afzwakking van de
gamma-straling dientengevolge. De behandeling is buitengewoon helder. De
wiskundige afleidingen worden moederlijk voorzichtig stap voor stap gegeven,
zodat men zich afvraagt, of niet iedereen
die zich met fysische problemen van dit
niveau bezighoudt, meer wiskundige kennis heeft dan schr. veronderstelt. Vermoedelijk speelt hier een verschil in
didactiek tussen Rusland en het Westen
doorheen. Het boekje eindigt met vele
tabellen en een nuttig overzicht van de
eenheden, die in de stralingstheorie gebruikt warden.
P. v. Breemen

POCKETBOEICEN
Prisma-boeken. Het Spectrum, Utrecht.
Dr. P. M. MAAS, Francois Villon rover,
moordenaar en dialer.
Een goed en met zorg geschreven werkje
over de grote dichter en bandiet, met vele
vertaalde gedichten.
G. K. CHESTERTON, Het geheim van
Father Brown. Vert.
Weer een negental verhalen van Chesterton rond de originele Father Brown.

BOEKBESPREKING
C. S. TH. VAN GINK, Dieren in en om
het huis.
Een boekje voor ndierenliefhebbers en
„ornithofilen - . Met talloze afbeeldingen.
PHILIP MACDONALD, De dodenlijst

van Adrian Messenger.
Een uitermate ingewikkelde, maar ingenieus geconstrueerde crime story.
Science Fiction-verhalen. Vert.
Een aantal verhalen, spelend in de toekomst, waarin de nieuwere technische
wetenschappen een rol spelen.
ERIC WEISER, Voortplanting bij de

mens. Bewerkt door J. G. H. Holt.
Een populair werkje over een delicaat
thema. De naam van de bewerker J. G.
H. Holt garandeert een bruikbare en geschikte voorlichting.
BERKELEY MATHER, Nacht over
Kasjmir. Vert.
Een spannend verhaal, vol avontuur en
gevaren, geschreven door een in strijd en
ondernemingen geharde.
R. S.

Phoenix-pockets. W. de Haan, Zeist;
N.V. Standaard boekhandel, Antwerpen,
1961.
BRANDT, Prof. Dr. C. D. J., Kruisvaarders naar Jeruzalem. — 153 pp., gen.
Het uitstekende werk van Prof. Brandt
over de eerste kruistocht is nu ook in de
Phoenix-serie verschenen. Brandt heeft
de taak op zich genomen om in dit boek
een aantal als vaststaand-aangenomen feiten over de kruistochten kritisch te herzien en aan de meer of minder betrouwbare gegevens soms een TNieuwe totaal
andere interpretatie te geven. Prof. Brandt
schrijft boeiend, zodat dit boeleg ook
zeker bij historisch-niet-geschoolde lezers
belangstelling zal wekken voor het belangrijke maar ook veel omstreden onderwerp.
BERNARD, R., Mau-Mau, katten in
kunst en in literatuur. 134 pp., gel
De verzamelaar van deze bundel impressies en platen heeft zijn stof ingedeeld in:
de kat in de .didactiek, in de epiek, in de
lyriek en in de dramatiek. Een fraaie
collectie afbeeldingen maakt deze Phoenix editie tot een aantrekkelijk, boeiend
boekje.
C. de Groot

Elseviers mythologische encyclopedie.
In de pocketreeks van Elsevier heeft Dr.
A. R. A. van Aken een kleine encyclopedie van de Griekse, Romeinse en Germaanse mythen- en sagenwereld gepubliceerd. Het boekje is geillustreerd. R. S.
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Accolade-serie.
AGATHA CHRISTIE, Avontuur met

een kerstpudding.
CECIL JENKINS, Boodschap van Sirius.
R. J. WHITE, Het schoonste graf.
MARTIN MONS, Meineed.
Sijthoff, Leiden 1961; f 2,95 per deel.
„Avontuur met een kerstpudding" bevat
een aantal korte detectivestories van de
geroutineerde crime story-schrijfster Agatha Christie. „Boodschap van Sirius" en
„Het schoonste graf" zijn twee bekroonde, goed geschreven en spannende crime
stories, terwijl „Meineed- een psychologisch te zwak gemotiveerd en weinig
boeiend misdaadverhaal is.
R. S.

List-Biicher, Paul List Verlag, Munchen.
INGEBORG Y. WENDT, Zen, Japon
und der Westen. 1961, D.M. 2.20.
De schrijfster geeft een uiteenzetting van
het Zen-Boeddhisme en bespreekt daarna
de verhouding het Westen—Japan.
FRANCIS CAREO, Maurice Utrillo. Legende und Wirklichkeit.
Een vertaling van Carca's werkje over
de Parijse schilder Utrillo.
EGON FRIEDELL, Aphorismen und

Briefe.

Walther Schneider bezorgt deze uitgave
van het werk van de hier weinig bekende
Egon Friedell.
R. S.

VARIA
WILDIERS, N. M., Teilhard de Chardin (Classiques du XXe siécle, 36). —
Editions universitaires, Parijs, Brussel,
1960, 135 pp., Fr. 54.
Dit voortreffelijk boekje is niet een levensbeschrijving van Teilhard, maar
geeft een algemeen inzicht in de gedachte van de beroemde antropoloog. In Teilhard heeft altijd de bekommernis geleefd, de christelijke zin te vinden van
de wetenschap en van de vooruitgang;
men begrijpt eerst de wetenschap en de
vooruitgang op een bevredigende en alles overziende wijze, wanneer men ziet
hoe de wereld die door de wetenschap
bestudeerd wordt een groeien is naar
Christus en naar zijn Kerk. Zo krijgt het
ontstaan van de fysico-chemische wereld
zijn zin in de wording van het leven;
het leven zelf ontwikkelt zich naar de
mens toe; en de mens vindt zijn levensbestemming in de christelijke liefde en in
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het deelhebben aan de groei van de
Kerk. -- In deze heldere en trouwe uiteenzetting van Teilhard's gedachte vindt
men de uitzonderlijke Teilhard-kenner
terug maar ook de filosoof en theoloog
waarop men kan vertrouwen als een
veilige gids bij de interpretatie van Teilhard.
M. De Tollenaere
Leven en Dood. Voordrachten gehouden
ter gelegenheid van de Universiteitsdag
26 maart 1960 te Utrecht door Prof. Dr.
H. OBBINK e.a. —, De Erven F. Bohn
N.V., Haarlem, 1961, 170 pp., f 9,50.
In deze reeks voordrachten, gehouden ter
gelegenheid van de universiteitsdag op
26 maart 1960 te Utrecht (uitgegeven
onder auspicien van het Utrechts Universitair Fonds) wordt het titelthema op
onverwacht uiteenlopende wijze belicht.
Obbink beschouwt leven en dood uit
godsdienst-historisch oogpunt, Ds. Hijmans geeft pastorale overwegingen ten
beste, Mr. De Monte ver Loren beziet
het thema in de rechtsontwikkeling, Mr.
Bronkhorst spreekt over leven en dood
in het recht van onze tijd (m.n. kunstmatige inseminatie en euthanasie), de
hooggeleerde Dr. J. Prins verdiept zich
in de verhouding: leven en dood in het
wereldbevolkingsprobleem; Prof. M. T.
Jansen graaft het thema uit tot in de
nucleinezuurmoleculen, zijn collega K. C.
Winkler komt in hetzelfde viak te spre-

ken over het virus mirabile; de geoloog
Rutten voert ons terug naar „Het allereerste leven" op aarde, de fysicus De
Groot toont in „Entropie en leven" aan
dat de thermodynamica geheel en rechtstreeks toepasbaar is op biologische systemen; Bretschneider bespreekt hetzelfde
grensgebied als Jansen, en Meyling .—
eveneens hoogleraar aan de faculteit der
diergeneeskunde — gewaagt van het onderzoek naar steeds kleinere morfologische structuurbeelden waaraan bepaalde
levensuitingen (functies) gebonden zijn.
Met uitzondering misschien van Hijmans'
bijdrage aan deze op hoog niveau liggende bundel, zijn boven aangeduide voordrachten overwegend exact wetenschappelijk van opzet en veelal „cijferrijk" van
uitvoering. Temeer valt op de slotlezing
van Riimke .— voor alle faculteiten! -waarin deze voortreffelijke redenaar op
de hem eigen humane en artistieke wijze
leven en dood in de mens als probleem
laat verschijnen voor ons alien, en de
noodzakelijkheid beklemtoont zich met
deze problemen, intensiever dan tevoren

gebruikelijk was, bezig te houden teneinde ons eigen leven en dat van anderen
dieper te begrijpen.
J. J. C. Marlet, zenuwarts
PRAAG, Drs. H. van e.a., Alles wat U
weten wil. Encyciopedisch compendium.
.— W. de Haan, Zeist, Standaardboekhandel, Belgie, 1961, 408 pp., f 8,90.
Drs. H. van Praag, E. Penkala en anderen hebben een populair encyclopedietje
samengesteld door elke letter van het alfabet een bepaalde branche te doen vertegenwoordigen, K. b.v. Kunst, C. Chemie, M. Muziek etc. Het boek is zeer rijk
geillustreerd. Het is natuurlijk hachelijk
de gehele wetenschap, kunst en cultuur
in een notedop te vangen. Soms is de
tekst nogal eigenaardig. Zo bevreemdt
het b.v. onder R. (Religie) meer over
Buber dan over Christus te lezen, waar
het Christendom behandeld wordt; eveneens doet het vreemd aan b.v. onder L.
(Letterkunde), waar de roman ter sprake
komt, wel Wolff-Deken en Conscience,
doch niet Flaubert genoemd te zien. Elders wordt Andersen op een lijn gesteld
met Shakespeare en Homerus. Maar men
mag aan een zo omvattend en tevens zo
gecomprimeerd werk niet te hoge eisen
stellen.
P. van Alkemade
LAAG, Heinrich, Warterbuch der alt-.
christlichen Kunst. — Johannes Stauda
Verlag, Kassel, 1959, 176 pp., 133 tek.,
geb. DM. 9,20.
Het gebied van de oud-christelijke kunst
veronderstelt de kennis van verscheidene
disciplines. Toch trekt zij niet alleen specialisten aan, doch een steeds groeiend
aantal belangstellenden. Jammer genoeg
warden lezers, die hun algemene vorming
erdoor willen verrijken, in hun persoonlijk interesse geremd door een vloed van
technische termen in de bestaande literatuur ter zake, terwijl ze noch over de
nnddelen beschikken om lijvige lexica te
kopen noch over de tijd om die in openbare bibliotheken na te slaan. Voor studenten zowel als voor liefhebbers en reizigers vormt dit bescheiden handig lexicon een goede vade-mecum. Termen,
meestal van latijnse oorsprong, gebruikt
door classici, liturgisten, theologen, archaeologen en kunsthistorici, warden hier
kort verklaard en desnoods met een schets
geillustreerd. De encyclopedische uitleg
is tot een minimum beperkt. Als aanhangsel volgt nog een lijst van 23 pp. Griekse

termen.

A. Deblaere

ANTOON COOLEN

STUN STREUVELS
prachtig album
met ruim honderd, veelal onuitgegeven foto's
Voor de samenstelling van een fotoboek over Streuvels staat
het levende heden ten dienste. Maar van daaruit moet men
terug naar een ver verleden. Men krijgt een foto onder ogen,
waarop de vijfentachtigjarige gezeten is tussen een stoet van
kinderen en kleinkinderen, en gaat van kroonjaar tot kroonjaar de weg terug tot de vergeelde foto van de tachtiger jaren
der vorige eeuw, waarop de aanstaande schrijver als Heulese
dorpsjongen U met zijn kinderlijke ogen aankijkt. — Aldus
Antoon Coolen bij de aanvang van zijn begeleidende tekst.
Het werk wordt ingeleid door Herman Teirlinck en besloten
met een lijst van de werken van en over Streuvels.
Formaat 14 x 22,5 cm
122 blz. waarvan 98 op zwaar kunstdrukpapier
gebonden in halflinnen band geplastificeerd - 245 fr. - f 17,50

Recente heruitgaven van Streuvels' werken:
DE VLASCHAARD, 210 duizend, 296 blz. ing. 68 F., gebonden 90 F.
PRUTSKE, 8ste druk, 264 blz. ing. 80 F. geb. 100 F.
DE OOGST, 15de druk, 116 blz., geb. 58 F.
WERKMENSEN, waarin de novelle „Het Leven en Door in den Ast 7de druk, 172 blz. ing. 60 F.
LENTELEVEN, 12de druk, 198 blz. ing. 75 F. geb. 95 F.
LANGS DE WEGEN, 8ste druk, 212 blz. ing. 80 F., geb. 100 F.
VOLLEDIGE WERKEN in 12 delen, samen 5900 blz. — gebonden
2000 F. voor de reeks.
Verkrijgbaar in de boekhandel

Uifgeversm ij.
Desclee de Brouwer N.V.
Belgie
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 Kapitalen: ZES M1LJARD FRANK
BRUSSEL: Regentlaan, 44
ANTWERPEN: Meir, 24 – Huidevettersstraat, 33
CHARLiROI: Boulevard Tirou, 48 – Place Albert ler. 9
LUIK : Boulevard d'Avroy, 40
HASSELT: Leopoldplaats, 25
ROESELARE: Sint-Amandstraat, 99
Agentschappen in het ganse land
80 JAREN TRADITIE EN ERVARING

St reve n
naar een veilige toekomst doet iedereen.
Daarom sluit iedereen zijn verzekeringen
of bij de

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

Alle verzekeringen: op het !even, tegen brand,
ongevallen, hagel, glashraak, enz.

Voor uw dochter van 12 of 15 jaar

Normaalschool 011zelieve-Yrollw-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

AERDE, Rogier van, Fraude. — De Fontein, Utrecht, 1961, 2de . druk, 215 p. f 4,90.
ALTENBERG, P., Das Gliick der verlorenen Stunden.
Käsel-Verlag, Munchen,
1961, 342 pp., geb. DM. 18.50.
ANCIAUX, P., Het Sacrament der Boetvaardigheid. 3e dr. — Lannoo, Tielt, 1961,
208 pp., geb. F. 98.
Archives secretes de la Wilhelmstrasse. IX, 2: 11 mai-22 juin 1940. — Plon, Parijs,
1961, 440 pp., NF. 19,73.
AMIOT, F., 365 meditations sur les Evangiles et s. Paul. III. r Aubier, Parijs, 1961,
288 pp., ing. F. 118.
Belgische auteurs in vertaling, 2-3 (1958-59). Het Trefwoord, jg. 4 (1961). -- L.
Van den Briele, Mechelen, 1961, 51 pp., F. 60.
BEYERS, Drs. W. E. H., Gids voor school en beroep, — De Toorts, Haarlem, 1961,
256 pp., f 12,50.
BLANCHET, A., La litterature et le spirituel. III Classiques.
Aubier, Parijs, 1961,
320 pp., F. 133.
BOELL, H., Erzahlungen, HOrspiele, Aufsatze.
Kiepenheuer u. Witsch, Keulen,
1961, 436 pp., ing. DM. 9.80.
Glock u. Lutz-Verlag, Nurnberg, 1961, 376 pp.,
BREM, K., Konvertit and Kirche.
ing. DM. 19.80.
Parijs, 1961, 103 pp.
Cahiers Laennec, 1961, 1-2: La regulation des naissances.
Boekengilde De ClauCLAES, E., Het leven en de dood van Victalis van Gilles
waert, Leuven, 1961, 92 pp., ing. F. 50.
COUTROT, A., L'Hebdomadaire „Sept" (Rencontres, 61). — Ed. du Cerf, Parijs,
1961, 336 pp., ing. NF. 9.90.
DESSAUER, Ph. Die naturale Meditation. — Kosel-Verlag, Munchen, 1961, 141 pp.,
geb. DM. 9.80.
ElElseviers Encyclopedische pocketreeks. Elseviers Mythologische encyclopedie.
sevier, Amsterdam, Brussel, 1961, 221 pp., f 2,90.
ERB, Ute, Het snoer om je hals. — De Fontein, Utrecht, 1961, 221 pp., f 4,90.
GENET, J., L'enigme des sermons du cure d'Ars. — Ed. de 1'Orante, Parijs, 1961,
448 pp., ing. F. 430.
GERSTER, Aus der Werkstatt des Wissens, 1-2. — Ullstein-Bucher, Frankfurt,
1961, 205-188 pp., DM. 0,35 (ieder).
God en mens-serie, P. GIELES S.J., Kerk en reformatie. — L. C. G. Malinberg, Den
Bosch, 1961, 140 pp., f 4,90.
GODIN, A., Adulte et enfant devant Dieu. — Lumen Vitae, Brussel, 1961, F. 75.
GRAMMENS, M., Viji voor twaalf, r Davidsfonds, Leuven, 1961, 258 pp., ing.
F. 84, geb. F. 114.
HAUSENSTEIN, W., Die Kunst in diesem Augenblick. Prestel-Verlag, Munchen.
1961, 288 pp., geb. DM. 18.50.
HEISELER, B. en FROMM, H., Das Erlebnis der Gegenwart. Deutsche Erzahler seit
1890. — Steinkopf-Verlag, Stuttgart, 1961, 744 pp., ing. DM. 22,50.
HERCKENRODE, W. Van, Louteroven. — Die Poorte, Antwerpen, 1961, 36 pp.,
ing. F. 55.
HOESLE, J., Cesare Pavese. — W. de Gruyter-Verlag, Berlijn, 1961, 154 pp., geb.
DM. 20.
HOLT, O.S.B., Dom Ph., Uitleg van de Mis. — De Toorts, Haarlem, 1961. 127 pp.,
f 5,50.
HOURDIN, G., Francoise Sagan vraagt een antwoord, vert. J. Jacobs. — Lannoo,
Tielt, 1961, 144 pp., ing. F. 35.
Its attendent le Concile (Temoignage Chretien, 43). — Parijs, 1961, 80 pp., ing. NP. 2.
JACOBS, S.J., Dr. H., Geschiedenis van een scheurling. — L. C. G. Malmberg, Den
Bosch, 1961, 216 pp., f 9,50.
JAHN, J., Muntu. — Editions du Seuil, Parijs, 1961, 295 pp., NF. 12.
JANKELEVITCH, V1., La musique et l'ineffable. — A. Colin, Parijs, 1961, 220 pp.
JENNINGS, I., Party politics, 1: Appeal to the people. — Cambridge, Univ. Press,
Londen, 1960, 288 pp., geb. sh. 45.
KNUVELDER, Dr. G., Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde,
deel IV. — L. C. G. Malmberg, Den Bosch, 1961, 2de herz. druk, 437 pp., f 18,—.

CINDER-ALE
i ctt io B een Wein bier!
-9(
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 street, 46, Antwerpen
Telefoon (03) 31.28.80

Wie kwaliteitsdraadartikelen wenst
vraagt
ze aan bij :

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

KUNG, Hans, Concilie en hereniging. — Paul Brand, Hilversum, 1961, 161 pp., f 6,90.
LASKER-SCHUELER, E., Verse and Prosa aus dem Nachlass.
Käsel-Verlag,
Miinchen, 1961, 178 pp., geb. DM. 11,80.
LENTNER, L., Katechetisches WOrterbuch. — Herder, Freiburg, 1961, XVI pp.,
882 kol., geb. DM. 28.
Mens en Medemens-serie. Ir. J. M. OSSENWAARDE, Bedrijf en wetenschap. —
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1961, 138 pp., f 3,25.
MIGEO, M., Saint-Exupêry. — Macdonald, Londen 1961, 235 pp., sh. 30.
MOURGUE, G., Dieu dans la litarature d'aujourd'hui. — Ed. France-Empire, Parijs,
1961, 286 pp.
MUSAEUS, J. K. A., Volksmarchen der Deutschen. — Winkler-Verlag, Munchen,
1961, 828 pp., geb. DM. 23.80.
Notre Cathichêse. Collection de pastorale catechetique, 3-4 par Th. Maertens e.a.
Apostolat Liturgique, Brugge, 1961, 72-118 pp., ing. F. 36-60.
Paroisse et Liturgic. Collection de pastorale liturgique: 49, 51 par Th. Maertens en
A. Kerkvoorde.
Apostolat Liturgique, Brugge, 1961, 72-92 pp., ing. F. 45,-60.

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij - Kortrijk
Fluweel-,

nodigt alle

Tapijt- en
= Zwaardoekweverijen

uit met Naar in contact to treden

INSTITUUT VAN DE ZUSTERS VAN DE VOORZIENIGHEID EN VAN
Diest
Demerstraat, 1 2
DE ON8EVLEKTE ONTVANGENIS
Lagere Normaalschool - Wetenschappelijke B.
Normaal afdeling voor Bewaarschoolonderwijzeressen.
Algemeen Middelbaar Onderwlis — Oude Humaniora Grieks-Latijnse
Moderne Humanoria — Economische
Lagere en hogere secundaire technische school - Afdeling huishoudkunde
Lagere en hogere secundaire Beroepschool - Afdeling snit en naad
agere school — Kleuterschool — Internaat Externaat
DIPLOMA'S DOOR DE STAAT ERKEND GETUIGSCHRIFTEN GEHONIOLOGEERD

Allerhande vrije_ en staatsinrichtingen voor heropvoeding of van 'medico-pedagogische
aard, hebben gebrek aan‘,bilzondere opvoeders7en 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

Verpleegstersschool „Maria-Middelares"
— Beroepsverpleegsters
— Verpleegassistenten
— Nursing-hostessen
— Voorbereidende afdeling (17 jaar)
Hospitaalstraat, 8 - SINT-NIKLAAS-WAAS - Tel. 76.12.98 en 76.22.25

Zusters van Sint-Vincentius a Paulo
INSTITUUT VOOR RUNDE EN GEZICHTSZWAKKE KINDEREN

Ganspoel - Tervuren
Kleuterschool en Lager Onderwijs voor jongetjes en meisjes vanaf
Beroepsonderwijs en moderne talen voor meisjes
in het Nederlands en het Frans
Tel. Brussel

57.70.21

2

jaar

UNIVERSITAIRE Ste ELISABETHSHOOL
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
economic en financien
buitenlandse bijdra gen
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 Innen)

Kent U

MARBRABEL
een nieuwe, moderne marmer-tegel

e Stanciaard geet cnieuwoblact - Sportwereld
Een van beide bladen moet U lezen!
Em. Jactimalialaan 127, Brussel

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 Hurnaniora: 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, Gestieht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patienten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patienten.
Toepassing van al de moderne vormen van neurop Q ychiatrische behandelingen.

* 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

MERTHIS

Kilt Ge in geest van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Kristus' lijdende 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.

Onder redactie van Dr. S. H. Scholl 0. Praem. met medewerking van 12 vooraanstaande
Westeuropese vakgeleerden verscheen bij S.V. De Arbeiderspers, Brussel.

geonderd uyitie jaar 54atitolielze c4rbeicterabetreging in q0eot--etsropa (1789-1939)
Een belangrijke aanwinst voor de historiografie der arbeidersbeweging. Geillustreerd met
etsen van Frans Masereel, 64 biadzijden foto's en meer dan 500 biadzijden tekst. Helot mee
aan het welslagen van dit baanbrekend Vlaams initiatief door vandaag nog uw bestelling over
De prijs bedraagt 600,- F
to maken aan uw boekhandelaar.
EEN UITGAVE VAN S.V. DE ARBEIDERSPERS – BRUSSEL

VROUW van qRatie
Zusters van de H. Vincentlus a Paulo – Steenweg op NInove 333 - Brussel 8

instituut o. L

Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen

INTERNAAT
EXTERNAAT

mania immaculata
Zusters van de H. Vincenfius a Paulo – Kloosterstraat 40 - Opwijk

instituut

Moderne Humaniora: Lagere graad en Hogere graad
Gehomologeerde getuigschriften

INTERNAAT

SPECIALE KURSUS: DACTYLO – STENO

EXTERNAAT

INSTITUUT „CROMBEEN"

GENT

1. Lagere Normaalschool (4 leerjaren)
a. Economische afdeling
b. Wetenschappelijke B
2. Normaalschool voor kleuterleidsters (4 leerjaren)
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: verpleegaspiranten van 15 tot 18 jaar
Afdeling: verpleegassistenten van 18 tot 20 jaar
verpleegsters van 18 tot 21 jaar
17 jarigen kunnen 1 jaar voorbereiding doen
Verdere inlichtingen worden graag verstrekt

ROGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - OOSTENDE

Bijzondere School voor Technische Ingenieurs
in de mechanica, de elektriciteit (zwak- en sterkstroom) de industridle
scheikunde, de elektro-mechanica en de elektro-chemie.

INTERNAAT
Voorbereidende afdelingen

EXTERNAAT

Zaterdagcursussen B1 in de Koel- en Verwarmingstechniek, de
Kunststoffen en de Elektronica (Televisie)

School 0louise-Marie

Isabellalei 18 - Antwerpen - Tel. (03) 30 17 07

•

Voor 15 jarigen
Kinderverzorgster
Verpleegaspirante

•

Voor 18 jarigen
Verpleegassistente
Verpleegster

,Ik diene blijde"

1NSTITUUT 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

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, 0. L. Vrouwgasthuis, Keizerstraat 7, Mechelen.

Antwerpse Verzekerings Maatschappij
Seelltitai N.V.
De Oudsfe Verzekeringsmaafschappij van het land – Gesfichf in

1819

Kipdorp 46, – ANTWERPEN
-

Brand - Winstverlies - Aloe risico's - Leven - Auto's - Diefstal Burgerlijke verantwoordelijkheid
- Persoonlijke - Wet - Dienstboden - Glasbraak -

ELECTRISCHE CONSTRUCTIE

PAUWELS n.v.
MECHELEN - TEL. 179.38 (5 Iijnen)

Transformatoren

Condensatoren

HEREN -CONFECTIE
naar

keuze en

maat

1

*
Speciale Afdeling
voor H.H. Geestelijken
(Togen en Lassen)

ST. -JOZEFINSTITUUT HERMITS
LAGERE NORMAALSCHOOL:
Grieks,
Latijnse en Moderne Humaniora.
Voorbereidende afdeling.
lnternaat — Externaat
Prospectus: Zusters v. d. H. Vincentius, Burchtstraat 14, Herentals

Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen
Onder de bescherming van de Katholieke Universiteit to Leuven
*

Biedt gelegenheid tot degelijke 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 Logopediste, 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 VERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK

betreffende
de studies van :

inlichtingen :

—
—
—
—
—
—
—

gegradueerde verpleegster AL
verpleegster,
vroedvrouw,
kinderverpleegster,
sociale verpleegster,
verpleegassistente,
nursing-hostess, met voorbereidende afdeling.

Van Schoonbekestraat, 1 43, Antwerpen. Telefoon 37 24 66

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
Lutkie 3 Smit Papiergroothandcl N.V., Amsterdam

Broeders van Liefde
Jongens van 12 tot 17 jaar die wensen opgeleid te worden tot

* Itroeder-Onderwtjzer
* Broeder-Missionarin

* Itroeder-N erpleger
* Ilroederjeugtileider

kunnen zich richten tot BROEDER-AANWERVER, Stropstraat 125, Gent
Jongelingen van 17 tot 28 jaar (lie er zich toe geroepen gevoelen hun Leven
te wijden aan de evenmens. kunnen inlichtingen over het kloosterleven hekorner/ bij de BR OEDERS VAN LI EF DE, Stropstraat 125 GENT.

Sedest 1870 legt de

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

frtadteije „Sint Jozef"
OVERUSE (BRABANT)
Grieks-Latijnse humaniora en voorbereidende klas
Internaat leo externaat
Onder leiding van de Missionarissen van Steyl
WAVERSE STEENWEG 96 — TELEFOON (02) 57 71 68

S1NT-JOZEFSINSTITUUT DOCHTERS
INTERNAAT — EXTERNAAT
SINT-JOZEFSTRAAT 35 ANTWERPEN TEL. 33.32.52

VAN
MARIA

Lager onderwijs: Nederlandse- en transmutatleklassen
Middelbaar onderwijs: Lagere cyclus Moderne Hurnaniora, GrIeks-Latijnse Humanlora
Kunstonderwijs — erkend door de Staat, — dus kosteloos.
Hoger secundair Technlsch (A7/A2) Hoger onderwijs (A7/A1): meerdere mogelijkheden
Handelsonderwijs . Franstallg sekretariaat.
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Sociaal Christendom in een sociale wereld
Hongarije vijf jaar na de opstand

G. KALDI

103

Federalistische onzekerheden in Belgie
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113

De religieuze praktijken in de grootstad
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120

De politieke filosofie van Dag Hammarskjoeld

P. RUMS

131
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Herenigingspogingen en de Engelse staatskerk

W. PETERS
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146

Brief uit Libanon

R. SOLVY

154

A burnt-out case

W. PETERS

161

Spanje, het geweten in de huidige schilderkunst
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167

FORUM
Het recht om zondaar to zijn

M. BRUNA

173

Nieuwe bisdommen in Belgie
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Sociaal Christendom
in een sociale wereld

D

E termen „dialectiek - en „wisselwerking" behoren tot de meest
gangbare termen van het hedendaagse wetenschappelijke denken.
Dit is een aanwijzing dat wij de werkelijkheid op een nieuwe manier
hebben leren benaderen. Vroeger was de westerse mens gewend op een
lineaire wijze te denken: hij was geneigd te zoeken naar 6612 enkele,
alles bepalende factor, en vandaaruit alles te benaderen. Markante
voorbeelden hiervan treffen wij aan in de doctrines van Marx en
Freud; Marx zocht de gehele werkelijkheid te verklaren vanuit de
economische infrastructuur en Freud wilde de gehele mens vanuit de
libido begrijpen. Wij weten nu dat wij zelden of nooit, op welk gebied
van de wereld dan ook, een absoluut verklaringsbeginsel vinden en
zoeken veeleer licht in de onderlinge wisselwerking of in de dialectische
verhouding van de verschillende factoren die tezamen bijdragen tot de
gestalte van een bepaalde werkelijkheid.
Hetzelfde geldt voor de verhouding die bestaat tussen Christendom
en wereld. Men heeft vroeger wel gemeend dat het licht van een kant
zou schijnen, dat het woord van Christus de wereld zou doorlichten, en
dat de innerlijke ontwikkeling van de menseljke wereld niet zou kunnen
bijdragen tot een beter begrip van Christus' boodschap. Ook op dit
punt moeten wij onze mening herzien. lk wil natuurlijk niet beweren
dat God, de Absolute, jets zou kunnen leren dank zij de ontwikkeling
die plaats vindt in onze menseljke wereld. Zulks zou een godslastering
zijn. Maar bij ons verstaan van Gods woord, bij onze interpretatie van
Christus' boodschap worden wij wel degelijk geholpen door het licht
dat schijnt binnen onze menselijke wereld. Zeker, wij moeten de wereld
beoordelen in het licht van Christus' woord, maar ook zullen wij de
draagwijdte van het woord van de Heer vaak beter kunnen begrijpen
dank zij de ontwikkeling die plaats vindt in onze menselijke wereld.
Dit is dan Been verrijking van Christus' woord, maar wel een verrijking
van ons begrip daarvan.
Ik ben de mening toegedaan dat de uitgroei van het sociale karakter
van onze menselijke wereld ertoe bijdraagt dat onze ogen open gaan
voor het sociale karakter van Christus' leer. Nogmaals, Christus' leer
wordt niet sociaal doordat wij steeds meer gaan leven in een sociale
Lift een rede van Prof. Dr. R. C. Kwant
7 Streven - Jrg. XV. Deel I. november 1961
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wereld, maar wij begrijpen het sociale karakter van het Evangelie beter
omdat wij steeds meer gaan leven in een sociale wereld. Teneinde dit
waar te maken moet ik eerst toelichten dat wij steeds meer gaan leven
in een sociale wereld, en vervolgens laten zien dat dit feit ons helpt om
de sociale betekenis van het Evangelie op een meer diepgaande wijze
te beseffen.
Wij gaan steeds meer leven in een sociale wereld. Wij, mensen,
leven niet slechts in, maar ook van de wereld. Of wij eten of drinken,
arbeiden of ons ontspannen, kijken of denken, altijd wordt ons bestaan
door de wereld gevoed. ledere nieuwe bestaansverwerkelijking is voor
de mens een nieuwe wisselwerking met de wereld. Maar wij moeten
de wereld waarvan wij leven, zelf maken. Wij leven van de vermenselijkte wereld, en deze brengen wij zelf voort. In deze zin molten wij
zeggen dat de mens een zelfontwerp is, en dat hij zichzelf verwerkelijkt
door zich een menselijke wereld te maken.
Welnu, de vermenselijkte wereld waarvan wij, moderne mensen, bestaan, draagt in hoge mate een sociaal karakter, d.w.z. de dingen van
onze vermenselijkte wereld zijn geworden tot het belang van vele
mensen.
Het pad dat twee boerderijen verbindt, is een belang voor twee
gezinnen, maar onze moderne autowegen zijn door hun structuur zelf
het belang van talloze weggebruikers. De vroegere werktuigen waren
belangrijk voor de individuele mens die ze hanteerde en voor de weinigen die van zijn arbeid moesten leven; de moderne produktiemiddelen
zijn vaak een levensbelang voor grote bevolkingsgroepen. Vroeger werden de huizen verlicht door een kaars of door een olielamp; onze
woningen zijn aangesloten op een elektrisch netwerk dat geworden is
tot het belang van een gehele streek. Wij zijn met velen tezamen afhankelijk van gigantische energiebronnen. Onze dagbladen en onze zendstations voor radio en televisie zijn door hun aard zelf het belang van
tallozen. Dit zijn slechts voorbeelden, maar zij illustreren een algemene
waarheid, dat nl. de dingen van onze vermenselijkte wereld door hun
structuur zelf aan enkelingen ontgroeid zijn. Het geldt in sommige gevallen zelfs voor het meest intieme dat wij bezitten, nl. voor de waning;
de losstaande woning is bestemd voor een gezin, maar onze flats zijn
een belang voor de vele gezinnen die erin wonen.
Wij zijn voor de voorziening in onze behoeften veelal aangewezen
op gigantische voorzieningssystemen. Men heeft dit wel eens betreurd
en dacht met heimwee terug aan de kleine groepen die self-supporting
waren. Maar dan vergeet men, dat dank zij onze moderne levenswijze
een hoger niveau van behoeftenbevrediging mogelijk is geworden en
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dat stoffelijke waarden die vroeger slechts binnen het bereik van kleine
groeperingen waren gelegen, nu bereikbaar zijn voor alien. Maar onze
gigantische voorzieningssystemen die de hogere en meer algemene behoeftenbevrediging mogelijk maken, zijn weer opnieuw door hun structuur zelf van sociale aard.
Wellicht is het nuttig dat ik nader de formule verduidelijk dat de
dingen van onze vermenselijkte wereld door hun structuur zelf sociaal
zijn. Ik bedoel daarmede dat deze dingen door hun innerlijke aard,
door hun functie die er als het ware in staat geschreven, het belang
van velen zijn. Zij kunnen beheerd worden door een persoon of door
een kleine groep van personen, die er hun levensonderhoud mede verdienen. Maar hun bestaan, hun functioneren, hun bloei is het belang
van velen. Om een voorbeeld te noemen: het complex Philips-fabrieken
te Eindhoven is het eigendom van de aandeelhouders en het wordt
beheerd door de raad van bestuur. Maar het is een belang voor de gehele stad Eindhoven, en tot op zekere hoogte voor het gehele land. Indien
deze fabrieken gesloten zouden worden, zou de stad Eindhoven in zijn
bestaan bedreigd worden. Dit is slechts een voorbeeld dat de algemene
waarheid illustreert dat de belangen door hun structuur zelf gemeenschappelijk worden.
De voorafgaande analyse leidt tot een belangrijke conclusie: datgene
wat door zijn structuur een gemeenschappelijk belang is, moet ook als
een gemeenschappelijk belang verzorgd, beheerd en behartigd worden.
Hier stuiten wij op een grote moeilijkheid: alle belangen worden, hoezeer zij ook door hun structuur gerneenschappelijk zijn, behartigd door
individuele personen; en zelfs wanneer zij door een groep van personen
behartigd worden, moet deze groep toch door een persoon geleid warden. In zijn boek Critique de la Raison Dialectique spreekt Sartre over
de „indepassabilite de l'individu organique". Hij bedoelt daarmede dat
alle menselijk denken en handelen uiteindelijk plaats vindt door de
arzonderlijke persoon. Een yolk kan, als geheel, geen fabriek leiden,
geen produktie ontwerpen, geen buitenlandse politiek voeren. Alle
taken moeten worden toevertrouwd aan personen. Dit houdt in dat het
gemeenschappelijke belang toch ook weer wordt tot het eigen belang
van een afronderlijke persoon, want deze moet van zijn werk leven met
al de zijnen. Het algemene belang wordt tot zijn werkterrein waaraan
hij zijn levensonderhoud verdient. Daarmede is de mogelijkheid gegeven dat de afzonderlijke persoon het gemeenschappelijke belang misbruikt tot eigen voordeel. Dit was het grote euvel van het kapitalistische
regime van de vorige eeuw: het individu maakte op onredelijke wijze
het gemeenschappelijke belang tot zijn persoonlijk belang, of, om het
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anders te zeggen: hij behartigde het gemeenschappelijke belang niet
juist als gemeenschappelijk.
Het Marxisme biedt ons een zeer abstracte oplossing voor dit probleem die in werkelijkheid geen oplossing is. Zijn grondstelling luidt
immers als volgt: datgene wat door zijn structuur een gemeenschappelijk belang is, moet ook eigendom van de gemeenschap zijn. Dit is echter
een abstracte oplossing, want wanneer de belangen moeten worden
behartigd, moeten zij toch weer aan arzonderlijke personen worden
toevertrouwd, die dan zelf moeten leven van de behartiging van gemeenschappelijke belangen. En daarmede keert het gehele probleem
weer terug. Sartre's stelling van de „indepassabilite de l'individu organique - maakt het abstracte en onwerkelijke karakter van de Marxistische oplossing op afdoende wijze duidelijk.
Het wil mij voorkomen dat er uiteindelijk maar een oplossing is, nl.
de sociale geesteshouding van de afzonderlijke personen die de gemeenschappelijke belangen behartigen. Zeker, deze personen molten en moeten in de gemeenschappelijke belangen hun eigen belang zien, want zij
moeten van de behartiging ervan zelf leven. Maar zij moeten erkennen
dat het door hen behartigde belang naar zijn structuur gemeenschappelijk is en dat het ook als zodanig behartigd moet worden. Dit is geen
eis tot edelmoedigheid, maar slechts de eis, dat men de ware aard van
de dingen erkent en respecteert.
Men zou kunnen opwerpen dat de vestiging van een sociale structuur
van groot belang is en ons op weg helpt naar een oplossing. Hierin
schuilt een zekere waarheid, en een geesteshouding zonder een structuur is onbestaanbaar. Maar anderzijds betekent een structuur zonder
geesteshouding ook niets. Immers, iedere structuur kan door personen
misbruikt worden tot eigen voordeel. Stel dat men een strikt communistische structuur vestigt, maar dat de geesteshouding van de aizonderlijke personen individualistisch is. Dan zullen alle taken verkeerd worden uitgevoerd en dan worden de gemeenschappelijke belangen weer
op onredelijke wijze omgebogen tot het exclusieve eigenbelang van
personen.
Onze sociale wereld postuleert een sociale geesteshouding, en wanneer wij deze niet zullen kunnen opbrengen, wordt onze wereld tot een
hel. De allerbeste sociale wetgeving zal niets uithalen. Wij moeten
zelf gaan leven, denken en voelen op het niveau van de wereld die wij
hebben gemaakt. Wij moeten ertoe bereid zijn, het belang dat ons is
toevertrouwd, mede als gemeenschappelijk te erkennen, en daaruit alle
consequenties te trekken, en wij moeten zulks niet aanvoelen als een
bewonderenswaardige edelmoedigheid, maar als een plicht die volko-
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men in overeenstemming is met de aard van de dingen. Helaas wordt
zulk een sociale geesteshouding niet gegarandeerd, noch door een sociale structuur, noch door een optimale wetgeving. Zij is en blijit de vrije
opname en verwerking van een gegeven situatie.
Wanneer wij in het licht van deze problemen het Evangelic lezen en
herlezen, dan wordt zijn betekenis ons op een nieuwe wijze duidelijk.
lk bedoel niet dat wij er iets in gaan leggen dat er niet van meet af aan
in besloten zou liggen, doch veeleer dat wij zijn betekenis en draagwijdte voor onze tijd gaan beseffen. De grondwet van het Evangelie is
het gebod van de liefde, en de liefde is een fundamentele bereidheid van
binnen nit om de andere mens te doen zijn.
Lie[de is openheid naar en toewending tot de andere mens, waardoor
wij er op nit zijn, zijn bestaan te bevorderen. Bemin de naaste gelijk
Well; dit betekent: wees erop uit, andermans bestaan te bevorderen
zoals je je eigen bestaan bevordert. Wees evenzeer bekommerd om
andermans bestaan als je bent om je eigen bestaan.
Wij, mensen, zijn existenties, en aan onszelf kleeft altijd een stuk
wereld vast. Wij zijn niet werkelijk bekommerd om andermans bestaan,
wanneer wij het stuk wereld dat aan ons vastkleeft, niet beschikbaar
stellen voor anderen. De openheid die door het Evangelie vereist wordt,
betreft niet slechts onze geest, onze woorden, onze innerlijke gevoelens,
maar ook het stuk wereld dat wij molten beheren. De mens moet niet
slechts zijn zgn. innerlijk beschikbaar stellen, maar ook zijn uitwendigheid. Het Evangelie vraagt van de mens dat hij zijn goederen met anderen deelt; de bergrede gebruikt hier formules die zeer radicaal klinken. Ook de brieven van de Apostelen zijn in dezen volkomen duidelijk: wie overvloed heeft en het kan aanzien dat zijn broeder gebrek
lijdt, leeft niet overeenkomstig de wet van Christus. Men kan niet het
stuk wereld waarover men beschikt, afsluiten voor anderen en toch in
liefde leven.
Er moet natuurlijk ordening, en dus afbakening zijn in het sociale
leven. ledere persoon leidt zijn eigen leven en moet dus aanspraak kunnen maken op een stukje wereld. Het recht is onontbeerlijk, en zelfs in
de meest coinmunistische maatschappij moet aan een gezin woonruimte
worden toegewezen die van dat bepaalde gezin is, en niet van ieder
ander. De leer van de Evangelische openheid houdt Been ontkenning
in van het eigendomsrecht. Maar wanneer aan een bepaalde persoon
het beschikkingsrecht wordt toegewezen over een stuk wereld, blifven
twee fundamentele vragen nog volkomen open. Vooreerst de vraag of
datgene wat het eigendom, en dus het belang van een bepaalde persoon
is, door zijn structuur zelf ook niet naar andere personen verwijst, en
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dus ook niet hun belang is. Een bepaalde persoon moge de eigenaar
zijn van een fabriekscomplex, dit is uit de aard van de zaak tevens een
belang voor de arbeiders die er ook van moeten leven.
Op de tweede plaats blijit de vraag open hoe de persoon in feite over
zijn eigendom zal beschikken, en dan gaat de liefde wezenlijk meespreken. De erkenning van het eigendomsrecht houdt geenszins in dat
iemand onder alle opzichten gewettigd is, het stukje wereld dat hij het
zijne mag noemen, volkomen voor anderen of te sluiten. Wij hebben in
het verleden recht en liefde niet slechts onderscheiden, doch ook vaak
gescheiden. Wij lieten ons bij de organisatie van het economische leven
en van het arbeidsbestel leiden door het recht, terwijl wij de liefde
reserveerden voor een eventuele zondagse collecte. Tijdens de werkdagen leerden wij, en helaas soms met een gerust geweten, in de geslotenheid van het recht, terwijl wij op de zondag nog wat plaats lieten
voor de openheid van de liefde, en dan nog maar zeer gedeeltelijk. Uit
deze situatie is in het verleden een grote verbittering ontstaan, en
helaas ook een groot wantrouwen ten aanzien van de effectiviteit van
het Christendom. Uit deze verbittering is het communisme geboren, een
wrange vrucht van onze eigen fouten.
Wij zijn ons van deze fouten gaandeweg bewust geworden; de drie
grote pauselijke encyclieken over het sociaal-economische leven zijn
mijlpalen in deze bewustwording. Onze ogen zijn opengegaan voor het
sociale karakter van de vermenselijkte wereld waarin en waarvan wij
leven. Wij begrijpen dat de structuur van onze wereld van ons vraagt
dat wij leven in openheid naar elkaar, over de grenzen van landen en
werelddelen been; wij stellen immers het probleem van ontwikkelingsgebieden in onze wereld. Maar met verbijstering constateren wij tevens
dat wij eigenlijk niet jets nieuws zien. Immers, de taak die wij ons gaan
stellen, werd ons eigenlijk reeds opgelegd door het Evangelie. Maar wij
hebben een wonderlijk vermogen om de radicale eisen van het Evangelie in verengende betekenis te interpreteren en wij hebben geleefd in
de illusie dat wij door bepaalde marginate daden zouden voldoen aan
een eis die het gehele leven omspant. De ontwikkeling die ik zojuist
summier heb aangeduid, heeft ons vrij gemaakt van zulke verengende
interpretaties. Dank zy de dialectiek tussen Evangelie en de wereld
komt het licht van het Evangelie beter tot zijn recht en verstaan wij
beter wat het eigenlijk inhoudt.

Hongarije: vijf jaar
na de opstand
GEORG KALDI

i N de herfst van 1956 werd de wereld opgeschrikt door een fenomeen
1 dat welhaast ongelooflijk scheen. Een almachtig gewaande dictatuur
moest buigen voor de wil van een yolk. Improvisatorisch bewapende
mannen, vrouwen en kinderen dwongen een wereldmogendheid tot
capitulatie. De mythe der onverwinlijkheid spatte uiteen. De opstand in
Hongarije zegevierde . . . . voor een heel korte tijd. De brutale onderdrukking van de weerdstand heeft westerse communisten de ogen geopend, de Afro-Aziatische staten ontnuchterd, en de westerse politiek een
efficient wapen in de koude oorlog aan de hand gedaan. De morele
invloed van deze revolutie, die zuiver, eerlijk en idealistisch was als
Been andere, op de steeds meer burgerlijk en materialistisch wordende
massa in de westelijke wereld, is onmogelijk te meten, doch kan wel
niet geloochend worden.
Wat gebeurde er echter in Hongarije zelf? Hoe ging het leven daar
verder? In een land dat door het communisme wordt onderdrukt, zijn
de structures van het maatschappelijk bestel zo gecompliceerd, dat men
de ontwikkeling moeilijk met nauwkeurigheid kan volgen als men of
moet gaan op de schaarse berichten die door het IJzeren Gordijn heen
sijpelen. In zijn totalitair programma stuit het systeem op een onafgebroken ideologische weerstand van de bevolking en het ziet zich daarom gedwongen. zijn toevlucht te nemen tot een politiek van geleidelijke,
wisselende, soms onbeduidend lijkende maatregelen. Een buitenstaander kan geneigd zijn, deze bedrieglijke methode te bagatelliseren; de
juiste draagwijdte ervan kan men slechts naar waarheid beoordelen
door een overzicht van alle factoren over een langere periode.
In januari 1956 veroorzaakte het 20e Partijcongres een diepgaande
crisis in de communistische wereld. De kritiek op Stalin, de veroordeling
van de personencultus en de tendensen tot democratisering schiepen
een merkwaardige lentestemming: dooi, gisting, vernieuwing, hoop hingen in de lucht. In Hongarije begon omstreeks dezelfde tijd het verzet
van de litteratoren steeds scherper vormen aan te nemen. In juli was de
algemene ontevredenheid zo sterk geworden, dat de beruchte Matyas
Rakosi, de voornaamste vertegenwoordiger van het stalinisme in Hongarije, ontslag moest nemen als eerste secretaris van het centraal comitê
van de communistische partii en tot een publieke zelfkritiek werd ge-
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dwongen. De opstand in Posen in augustus deed de naar vrijheid hunkerende gemoederen verder vuur vatten. De samenhang van deels
logisch uit elkaar volgende, deels slechts toevallige gebeurtenissen deed
dan eind oktober de opstand ontvlammen. De geschiedenis van deze
beslissende dagen is door de pers en door talrijke boeken overal wel
bekend geraakt. Welsprekend werden de drie fasen van de strijd
samengevat in de beginwoorden van drie pauselijke boodschappen:
„Luctuosissimi eventus" (de schokkende gebeurtenissen) van 28 oktobet. ; „Laetamur admodum" (wij verheugen ons zeer) van 1 november,
en „Datis nuperrime" (enkele dagen geleden) van 5 november. Hoe
verschrikkelijk de eerste gebeurtenissen waren, hoe groot de vreugde
was om de heroverde vrijheid en hoe tragisch kortstondig haar duur,
heeft vooral het Hongaarse yolk het diepst ervaren. Bijna 200.000 Hongaren verlieten het land. Voor hen die achterbleven begon een nieuwe
periode van communistische onderdrukking.
De dictatuur van de partij

In een totale dictatuur zijn alle factoren van het leven zonder uitzondering afhankelijk van de partij. In haar bestaan beschermd door het
Russische leger, had de communistische partij in Hongarije toch met
zware moeilijkheden te kampen. De reorganisatie en leiding werden
door Moskou in handen gegeven van Janos Kaclar, een man die kwalitatief zeker niet tot de topfiguren van de partij behoorde en in de strijd
om de macht reeds eenmaal brutaal opzij was geschoven. Thans werd hij
bereid gevonden om de richtlijnen van het Kremlin uit te voeren. Om
te slagen moest hij tegelijkertijd en zonder ophouden verschillende tendensen in de eigen rangen bekampen. Mayas Rakosi, de leider van de
stalinistisch-dogmatistische richting werd wel naar Rusland weggewerkt, doch zijn ideeen en vele van zijn aanhangers bleven achter.
Daartegenover waren ook de voorstanders van een mildere, meer progressieve en soepeler politiek sterk in de partij vertegenwoordigd. Zij
werden uitgekreten voor revisionisten, voor aanhangers van Imre Nagy, die eerst naar Roemenie werd weggevoerd, daarna in alle stilte
terechtgesteld. Deze schematische indeling geeft echter geen volledig
beeld van de vele ideologische schakeringen wier vertegenwoordigers
elkaar vaak zeer heftig te lijf gingen. Kadars opdracht was het, door
een voortdurend schommelen tussen de verschillende richtingen en door
middel van steeds nieuwe hergroeperingen en een steeds wisselende
bezetting van de top functies in het partij- en het staatsapparaat, de
eenheid van de partij te handhaven en het aantal leden weer op te
voeren. De opstand had namelijk ook duidelijk gemaakt, wat een lid-
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maatschap van de communistische partij in een door de Sovjets bezet
land eigenlijk betekent: voor de opstand waren er 900.000 partijleden;
op 1 november 1956 bekende Radar zelf dat er slechts 16.000 van
overbleven (1,7%, d.i. 0,1 % van de totale bevolking). De bekende
„wervingsmethoden - hadden spoedig weer succes: in juni 1957 waren
er merkwaardigerwijze opnieuw reeds meer dan 300.000 communisten.
Afbraak van de weerstand
De problemen van binnenlandse politiek waar het regime voor stond,
waren al even zwaar. Reeds zuiver materieel gesproken had de opstand
het land ernstige schade toegebracht (schade aan goederen b.v. voor
600 miljoen Forint, aan huizen voor 350 miljoen). Veel grotere verliezen Teed de nationale economic echter door de stakingen, die nog weken
lang na de 4e november voortduurden. Deze georganiseerde weerstand
werd mogelijk gemaakt door de zogenaamde arbeidersraden. Gedurende de enkele dagen van de opstand hadden de arbeiders immers zelf
hun vertegenwoordigers kunnen kiezen en de aldus ontstane arbeidersraden vormden de gevaarlijkste macht tegen de nieuwe heersers. Zelfs
na het neerslaan van de opstand zag de zwakke regering zich gedwongen ze een tijdlang te erkennen; geleidelijk wist zij hun bevoegdheid te
beknotten; arrestaties van de meest actieve leiders en een goed geleide
communistische infiltratie zuiverden ze uit; in november 1957 werden
ze ten slotte ontbonden.
Intussen bleven afzonderlijke opstandelingen verder vechten tegen
militaire objectieven en tegen de gehate politie; tot in maart 1957 werden nog vuurgevechten gemeld.
Met de grote massa der bevolking had de regering, beschermd door
sterke Russische militaire eenheden, niet bijzonder veel last. De vreugde
om de heroverde vrijheid was uitbundig geweest; des te bitterder was
achteraf de ontgoocheling over de mislukking en over het uitblijven van
Westelijke hulp. Zij die zich vertwijfeld tegen de nieuwe terreur te
weer bleven stellen, werden gevangengezet en vermoord. Tussen 4 november 1956 en 12 februari 1957 werden er volgens het Internationaal
Comitê van Juristen (Den Haag) 484 arrestaties gerapporteerd. De
gevallen die door de Hongaarse instanties niet vermeld werden, zijn
ongetwijfeld veel talrijker. En deze terreur heeft jaren lang geduurd.
De interneringskampen, die in 1953 waren afgeschaft, werden opnieuw
geopend. Anderen werden naar Rusland gestuurd. Op 25 januari 1957
deelde het ministerie van binnenlandse zaken mee, dat er aldus ongeveer 20.000 Hongaren gedeporteerd waren.
Met zulke methoden is het niet te verwonderen dat de regering,
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onder leiding van de partij, alle zware binnenlandse problemen kon op.
lossen. In januari 1957 voelde zij zich reeds sterk genoeg om naast de
arbeidersraden ook de auteursvereniging met geweld te ontbinden; in
1958 kon zij haar instemming betuigen met het terugtrekken van 17.000
Russische soldaten en met de terechtstelling van de twee meest populaire figuren van de opstand, Imre Nagy en Pal Malêter, in 1959 - 1960
voerde zij met ijzeren hand de collectivisering van de landbouw in; vanaf 1960 - 1961 volgden steeds heftiger aanvallen tegen de Kerk.
Sociale en culturele ontwikkeling
De demografische ontwikkeling van de Hongaarse bevolking verloopt eigenlijk negatief. Na de zware teruggang van 1956, ten gevolge
van de gevechten, de wegvoeringen en de emigratie, is het bevolkingsaantal wel opnieuw gestegen; het heeft thans de 10 miljoen bereikt
(23 juli 1960). Achter deze langzame toename gaat echter een sterke
absolute en relatieve daling van de natuurlijke aangroei schuil. In de
periode van 1956 tot 1959 liep het geboortecijfer van 9,0 per duizend,
over 6,4 en 6,2, terug tot 4,8. Opvallend is dat deze daling reeds in
1951 begonnen was en dat slechts de „mildere - jaren 1953 en 1954
onder de regering van Imre Nagy een uitzondering vormden. Vooral in
de intellectuele kringen zijn er minder geboorten; in de landbouwmilieus
is de ontwikkeling ietwat normaler: terwijl er in de eerste bevolkingslaag in 1957 op 100 geboorten 52,5 geboorten van een eerste kind
waren, was dit cijfer voor het platteland 36,2. In deze demografische
beweging speelt ook de versteedsing een negatieve rol: de hoofdstad
breidt zich zeer snel uit (13,6% feitelijke aangroei tussen 1949 en
1960), terwijl haar natuurlijke aangroei negatief is (— 0,7% in 1959).
Het aantal echtscheidingen neemt i zorgwekkende proporties aan: op
1000 huwelijken 235,7 echtscheidingen in 1959, d.i. dubbel zo veel als
in 1949. Het standpunt van de regering tegenover de zwangerschapsonderbreking is niet makkelijk te verklaren en heeft reeds aanleiding
gegeven tot verschillende politieke interpretaties. Voor een volksdemocratie is een zo laag geboortecijfer als dat van Hongarije in de huidige
internationale situatie eigenlijk catastrofaal. Toch werden in 1956 de
legale mogelijkheden tot zwangerschapsonderbreking uitgebreid. Op 25
januari 1958 deelde Radio Budapest mede, dat in 1957 60.000 gevallen
waren gerapporteerd; het enige commentaar daarbij was, dat dit een
verlies betekende van ongeveer 250.000 arbeidsdagen en 1,8 miljoen
Forint voor ziekenhuiskosten.
In cultureel opzicht is er zowel veel positiefs als veel negatiefs te
noteren, en het zou een lange studie vergen, alle details hiervan grondig
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te behandelen. In de geesteswetenschappen ( filosofie, geschiedenis,
economie enz.) staan de leidende figuren het scherpst onder de controle
van de marxistische ideologie; in de technische wetenschappen heerst
daarentegen een veel grotere vrijheid. Zelfs de verschillende kunsttakken zijn niet op gelijke wijze gebonden aan de partijvoorschriften; het
is nogal duidelijk waarom de literatuur hier meer onder lijdt dan b.v. de
muziek. In de volkslagen is een algemene stijging van het cultureel
niveau waar te nemen. Voor een deel is dit een natuurlijk gevolg van de
toenemende beschaving en cultuur, maar anderzijds ongetwijfeld ook
een verdienste van de bewuste politiek van het regime, dat bij voorkeur
steunt op de cultureel het minst ontwikkelden. Theater en concerten
worden betrekkelijk goedkoop gehouden als middelen voor volksopleiding; voor boeken die de partij-ideologie dienen, vraagt men bespottelijk lage prijzen. Deze „heilige schriften" worden dan ook veel gekocht,
doch slechts weinig gelezen, en wie ze leest, doet er zeker niet veel
cultuur uit op. In het algemeen oefent het regime op tweevoudige wijze
een diepgaande invloed uit op het geestesleven. Van de ene kant wordt
de mensen in dit systeem alle mogelijkheid, en geleidelijk ook alle lust
en bekwaamheid ontnomen om zich breed te orienteren. Het literaire
leven in Hongarije is bloedarm geworden: de beste auteurs zijn met
geweld tot zwijgen gebracht. Tot grote ergernis van de overheden is
de westerse literatuur zeer in trek. Volgens een enquete van het literaire
tijdschrift Nagyvilag zijn de meest populaire auteurs: Hemingway,
Graham Greene, Huxley, Thomas Mann, Camus en Cocteau; hun
werken zijn echter moeilijk te vinden. Het yolk leeft in een geestelijk
getto — of in een geestelijk concentratiekamp, zou men hier moeten
zeggen —, afgesneden van de westelijke cultuur en eveneens van alle
religieuze cultuur. De meeste Hongaren, die het marxisme als een leugen verachten en haten, voelen alleen maar een grote leegte om zich
heen. Een diepe onzekerheid, een gevoel van geestelijke verlatenheid
maken zich van hen meester. Van de andere kant schijnt deze situatie
ook een positieve uitwerking te hebben: als een soort van compensatie
voor de uiterlijke beperkingen van het geestesleven ontstaat een steeds
uitgebreider lust en een toenemende bekwaamheid ook, om te denken,
te filosoferen. In de gegeven omstandigheden is deze complexe ontwikkeling niet zonder gevaren.
Op het gebied van de technische beschaving is de situatie al even
bedenkelijk. Cijfers welke men hierover onder ogen krijgt, moeten zeer
kritisch beoordeeld worden. Nogal typisch voor de toestand in een
volksdemocratie is b.v. de geschiedenis van de televisie-apparaten. Volgens de statistieken neemt het aantal TV-bezitters steeds meer toe, in

108

HONGARIJE: VIJF JAAR NA DE OPSTAND

een verbluf fend tempo: 16.000 in 1958, 52.600 in 1959. Op 24 januari
1960 verscheen in de krant Nepszabads6g echter een klein berichtje:
„In Budapest en in het district Pest werden in de loop van december
meer dan 6.000 defecten gemeld aan dit apparaat" (bedoeld is het
merk Benczur). In het midden van 1960 waren er in Hongarije 51.280
personenauto's en vrachtwagens, een auto dus op 195 inwoners. Slechts
zeer weinigen daarvan zijn privê-eigendom: veel te duur voor de lage
doorsnee-lonen. Een wagen kan men echter nog missen; erger wordt
het wanneer zelfs levensnoodzakelijke goederen ontbreken: de textielwaren zijn van minderwaardige kwaliteit, vlees kan men slechts op sommige dagen krijgen.
Het is ons in dit korte bestek niet mogelijk, alle gebieden van het
sociale leven in Hongarije te behandelen. Nog slechts enkele ontwikke
lingslijnen willen we aanduiden. Hoe zeer de bevolking afgesloten
wordt van de rest van de wereld, blijkt uit het feit dat b.v. in 1959
slechts 223.788 personen verlof hebben gekregen om naar het buitenland te reizen, waarvan slechts 11,2% naar niet-communistische landen.
Het hotelwezen is sterk teruggelopen: van de 1.764 hotels in 1937 bleyen er in 1959 slechts 233 over. Een bedenkelijke uitweg uit de vreugdeloze realiteit wordt steeds meer gezocht in de alcohol. In 1951 werden
er in Hongarije 893.000 hi wijn verkocht, in 1958 930.000 hl, in 1959
1.175.000 hl. Na de opstand van 1956 stimuleerde de regering het alcoholverbruik als een kalmeermiddel. Een ander motief daarvoor vindt
men in een krantenberichtje van Esti Hirlap op 18 maart 1958: „De
grootste moeilijkheid in de strijd tegen het overmatig alcoholverbruik
was tot nog toe van economische aard . . . . Van de 4.200 miljoen Forint
welke de verkoop van alcoholische dranken jaarlijks opbracht, was de
helft zuivere winst". Zuivere winst betekent hier dan natuurlijk opbrengst voor de staat, die immers het monopolie van de produktie heeft.
In dergelijke omstandigheden is het niet te verwonderen, dat het verschijnsel van de delinquente jeugd ook in Hongarije zorgwekkende afmetingen aanneemt. De laatste tijd zien de kranten zich dan ook verplicht, het probleem openlijk aan te pakken. Een bloemlezing van kran
tenberichten zou een verhelderend, maar weinig verheffend zelfportret
geven van het jeugdleven in een volksdemocratie. Toen een partijsecretaris zijn zoon wilde verdedigen, die terechtstond voor herhaalde verkrachtingen en andere wandaden, zei hij: „Ik ben onderwezen in het
marxisme en weet dus heel goed, wat de invloed van het milieu en de
maatschappij betekent. Dat mijn zoon zo ver gekomen is, daar is alleen
de maatschappij verantwoordelijk voor". Hij wist waarschijnlijk zelf
niet, hoe juist dit is. In het midden van 1958 werd een bende hooligans
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ingerekend, die zich sedert het einde van de Tweede Wereldoorlog
uitgaven als politiebeambten, talrijke „huiszoekingen - verrichtten, roofden en plunderden. De meeste slachtoffers handen niet eens een verschil gemerkt tussen de methoden van deze misdadigers en die van de
echte politie.

De situatie van de Kerk
Op de hele samenleving oefent het communistisch systeem een nefaste werking uit, doch het zwaartepunt van de verdrukking ligt op het
gebied van het kerkelijk en godsdienstig leven.
Tijdens de volksopstand gingen niet alleen de gevangenisdeuren
open voor Kardinaal Mindszenty, maar ook het woord en de meningsuiting waren weer vrij. De weinige en beruchte „vredespriesters - verdwenen van de voorgrond, de „zwijgende Kerk" kon weer spreken.
Spoedig daarna werd zij echter opnieuw tot zwijgen gedwongen en
moest zij de kortstondige vrijheid duur betalen. De leiding van het
kerkelijk leven ging over in de handen van communisten in het ministerie voor de cultus en hun handlangers, de vredespriesters. Deze laatsten werden meermalen geexcommuniceerd; aanvankelijk onderwierpen
zij zich aan de kerkelijke richtlijnen, later negeerden zij de excommunicatie gewoon. Hun treurige situatie wordt het best getypeerd door een
antwoord van een van hen aan buitenlandse journalisten die hem
vroegen hoe hij de H. Mis nog kon opdragen: „Mij is nooit een persoonlijke excornmunicatie overhandigd geworden, en overigens is niet
iedereen geroepen tot het martelaarschap". Om de beweging van deze
afvallige priesters enigszins onder controle to houden, hebben de bisschoppen een nieuwe methode beproefd. In het midden van 1957 werd
het „Nationaal Comitë van vredespriesters" ontbonden en tegelijkertijd een „Katholiek Comitê van de Hongaarse vredesraad" opgericht
en een kerkelijke beweging „Opus Pacis", die onder de leiding van de
bisschoppen staat. De vierjarige geschiedenis van deze nieuwe constructie heeft noch de hoop op een beteugeling van de belangrijkste
kerkelijke collaborateurs, noch de vrees voor een verdere onderwerping
van de hele Kerk bevestigd. De staat was met deze ontwikkeling in
elk geval tevreden en vereerde Aartsbisschop Jozsef Grosz, de voorzitter van de bisschoppenconferentie, met een orde van de Hongaarse
Volksrepubliek. In 1958 kon Katolikus Sz6, het blad van de vredespriesters, opnieuw verschijnen.
In het begin van 1959 speelde zich in het centraal seminarie van
Budapest een opmerkelijke gebeurtenis af. Op 26 januari had een grote
meeting van de vredesbeweging plaats, waaraan ook de seminaristen
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deel moesten nemen. Van de 75 studenten verschenen er echter slechts
3 op het app61. Daarop werden alle seminaristen naar huis gestuurd,
het seminarie stond leeg tot begin maart, toen 60 studenten terug mochten komen. Toen zij echter vernamen dat 14 van hun collega's, de zogenaamde leiders van de protestbeweging, uit het seminarie waren
gesloten, verklaarden zij zich solidair met de gestraften en weigerden
hier op terug te komen, zelfs toen zij zelf uit het seminarie werden
gezet. Slechts 7 studenten bleven er over.
In de herfst van 1960 paste het regime weer zijn karakteristieke
koud-warm-methode toe. In september werden Bisschop Dr. Endre
Hamvas en drie priesters met een hoge orde van de Hongaarse Volksrepubliek, 22 andere priesters met lagere orden onderscheiden. Spoedig
daarna, in oktober, verscheen echter het eerste nummer van ViLigossag (Licht), een nieuw tijdschrift dat uitgegeven wordt door het „Genootschap voor de verspreiding van de wetenschappelijke kennis" en
dat zdch expliciet tot doel stelt, het atheisme te propageren.
De heftigste aanval tegen de Kerk sinds de opstand brak uit in
februari 1961. Na honderden huiszoekingen en wegvoeringen werd een
show-proces gemonteerd, waarin 9 priesters en verschillende katho1ieke personages tot zware kerkerstraffen (samen 70 jaar) werden veroordeeld. In Hongarije zelf werd het proces doodgezwegen, maar buitenlandse journalisten werden toegelaten tot de debatten. Ieder woord
dat hier door de beklaagden gesproken werd, is waarschijnlijk zorgvuldig „voorbereicr door middel van de bekende politiemethoden; het is
niet uitgesloten dat zelfs de moedig klinkende antwoorden van Pater
OdOn Lenard, die ondanks deze vrijmoedigheid niet de hoogste straf
kreeg, aldus waren geprepareerd, gewoon om propagandaredenen.
Deze gebeurtenissen zijn slechts de meest opvallende, doch de meeste
priesters en gelovige leken voeren dag in dag uit een heldhaftige strijd
voor hun overtuiging. Het is voorlopig onmogelijk, een algemeen beeld
te geven van de godsdienstpraktijk in Hongarije: ze verschilt naargelang de streken. Het enige wat men kan zeggen, is dat het grootste deel
van de bevolking zich nog steeds radicaal tegen het marxistisch atheisme blijft verzetten, ofschoon men steeds intensiever probeert, de sacramenten en kerkelijke ceremonién door profane, vaak uitgesproken atheistische plechtigheiden te vervangen. Wegens de voortdurende leugens
van het communisme vindt deze atheistische propaganda echter nauwelijks gehoor; het algemeen wantrouwen is zo sterk, dat de meeste Hongaren zelfs geen geloof gehecht hebben aan de ruimtevlucht van Gagarin. Deze geestelijke weerstand betekent echter niet dat in het Hongaarse yolk in religieus opzicht alles in orde is, zoals ook de weerstand van
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de Hongaren tegen het hele marxistisch systeem niet betekent dat zij
er immuun voor zijn geworden.
Vragen zonder antwoord
Als men de ontwikkeling van de laatste vijf jaren en de huidige
situatie overziet, dringen zich, geloof ik, vooral drie vragen op. Hoe
moet de tegenwoordige toestand beoordeeld worden? Wat zal de
toekomst brengen? Hoe zal de Hongaarse mens er uitzien als hij ooit de
vrijheid terugkrijgt?
De tegenwoordige situatie kan men wellicht vooral met twee adjectieven typeren: gecompliceerd en onmenselijk. Wie in de vrije wereld
leeft, kan zich vooral daarom niet voorstellen hoe onmenselijk het leven
is in een volksdemocratie, omdat hij geen besef heeft van de gecompliceerdheid van dit bestaan. En daarmee bedoel ik niet zulke grove misverstanden als dat van die Brit, die door een Hongaarse student hoorde
vertellen hoe de Russische soldaten tijdens de verovering van Budapest
de huizen binnendrongen om geweld te plegen en te plunderen, en die
heel verwonderd vroeg: „waarom hebt ge dan geen plaatje aan de deur
gehangen: prive?". Veel erger zijn de naieve simplificaties, zoals b.v.:
in een volksdemocratie zijn er slechts collaborateurs of helden, vredespriesters of martelaren. Hoe kan men het de mensen in het Westen
aan het verstand brengen dat in zulk een hels systeem iedereen moet
collaboreren, het meest wellicht diegenen die dachten dat ze helden
waren: velen van hen hebben reeds voor de microfonen in de gerechtszalen gestaan om hun achtergebleven vrienden te vermanen, niet dezelfde zonden tegen de Volksdemocratie te begaan als zij.... Een held
is hij die dagelijks strijdt om zo weinig mogelijk te doen voor het
regime, maar ter plaatse blijft om zorg te dragen voor degenen die hem
zijn toevertrouwd. Hoe kan men zich inleven in de ongelooflijk cornplexe zielehouding van een Hongaar die zijn staatssysteem veracht,
haat en afwijst, doch er zich naar schikken moet; die diep ontgoocheld
is door het Westen, doch zich in vele opzichten naar het Westen wil
blijven orienteren; die zijn religieuze kennis niet kan ontwikkelen, of
zelfs geen godsdienstonderricht kan krijgen, maar toch voor God, met
God wil leven.... Veel geduldig begrip is nodig om zich een waarheidsgetrouw beeld van deze situatie te vormen.
Wat zal de toekomst met zich mee brengen? Het lot van dit land
hangt voorlopig of van de wereldpolitiek. De westerse politiek is op
het ogenblik echter sterk afhankelijk van de publieke opinie. Over de
verantwoordelijkheid van de westerse wereld in de beslissende dagen
van de volksopstand heeft Karlheinz Schmidthiis gezegd: „De mogend-
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heden bij wie ten minste over enkele principes van recht en gerechtigheld een overeenstemming bestaat, hebben helemaal geen gebruik gemaakt van hun werkelijke macht. Daarmee bedoelen we niet alleen hun
militaire macht: hun werkelijke macht bestaat in hun cultureel, technisch
en economisch potentieel . . . . Indien wij de technische, economische,
culturele en diplomatieke coexistentie afwezen en alle betrekkingen met
Rusland, zelfs op sportgebied en op elk ander menselijk gebied, verbraken, dan zou dat ook van ons offers vergen. De volkeren van de
vrije wereld zouden zich vaster aaneen moeten sluiten, doch ook dit is
niet mogelijk zonder dat we veel eigenbelang verzaken. Tot nog toe
hebben wij geweigerd, deze offers te brengen". De eerste grote kans
is verkeken. Maar de verantwoordelijkheid van de vrije wereld blijft
gelden voor de volgende kansen.
Wat zal er van de Hongaarse mens zijn geworden op het ogenblik
dat de vrijheid terugkeert? Op grond van de ervaring van 1956 kan
men aanvankelijk geneigd zijn tot een zeker optimisme. Tijdens de
opstand en de korte periode van vrijheid die er op volgde, gaven de
Hongaren blijk van bijna ideale eigenschappen: een volksgemeenschap
die niet aangetast was door de ziekten van onze verburgerlijkte maatschappij en die de reele waarden van een democratisch en sociaal opgebouwde staatsgemeenschap positief wilde realiseren. Zij wilden de
eerste steen leg gen voor een nieuwe wereld, voor een maatschappij die
het grote communistisch experiment geestelijk en sociologisch voorbij
zou streven. De verheven grootheid van deze dagen kan men niet negeren. Wij weten echter niet wat er daarna zou gebeurd zijn. Over de
onmiddellijke algemene objectieven was iedereen het eens en iedereen
ging ook akkoord om bepaalde principiele thesissen of praktische oplossingen van de hand te wijzen. Maar hoe lang zou deze eensgezindheid zijn blijven bestaan wanneer men tot concrete en gedetailleerde
plannen overging? Hoe zouden de emigranten en de thuisgeblevenen
tegenover elkaar hebben gestaan? Welke gevolgen van de jarenlange
geestelijke onderdrukking zouden zich geleidelijk hebben gemanifesteerd? Men kan deze reeks vragen voortzetten naar believen, maar het
is heel moeilijk er een antwoord op te geven. En nog minder weten wij,
in hoe verre de laatste vijf jaren misschien alles weer veranderd hebben.
Slechts heel voorzichtig kan men vermoeden en hopen dat de innerlijke
weerstand de nefaste invloed van het regime op de Hongaarse ziel
verder kan neutraliseren. Maar dit is slechts mogelijk zolang in Hongarije het besef levendig blijft: men heeft ons in het Westen nog niet
helemaal vergeten . . . .

Federalistische onzekerheden
in Belgie

L. CLAES

EDERT de stakingsbeweging van het begin van dit jaar en de verkiezingen van maart 11. is het federalisme in Belgie opnieuw aan
de orde van de dag. De Waalse vleugel van de socialistische partij, die
de politieke meerderheid van Wallonie vertegenwoordigt, heeft zich
voor federalisme uitgesproken. De Waalse socialistische vakbondsleider
Renard is druk bezig met het organiseren van een Waalse massabeweging, het Mouvement Populaire Wallon, dat zich gelijktijdig federalistische en socialistische structuurhervormingen ten doel heeft gesteld. In.
het Vlaamse land behaalde een kleine partij, de Volksunie, op een federalistisch platvorm een opmerkelijk electoraal succes en de stroming is
er ongetwijfeld nog veel sterker dan dit succes doet vermoeden. Eens
te meer werd door Vlaamse en Waalse federalisten een poging gedaan
om ten minste een principieel akkoord te bereiken, en eens te meer werd
in het Belgisch parlement een federalistisch wetsvoorstel ingediend. De
noodzaak van een dringende regeling van de Vlaams-Waalse verhoudingen wordt door iedereen, en in de eerste plaats door de regering zelf,
ingezien, en ligt een grondige en afdoende oplossing van deze kwestie
niet in het federalisme?
Het aantal van diegenen die een Federalistische oplossing als onvermijdelijk beschouwen is wellicht groter dan dat van hen die haar zonder
meer wenselijk achten. Er is in Belgie een feitelijk federaliseringsproces
aan de gang dat zich zowel in de partij en en in de grote organisaties
als in de administratie aftekent, waarbij Vlamingen en Walen steeds
meer als dusdanig gaan optreden. De autonomie van de twee landsgedeelten op cultureel gebied en de decentralisatie op andere gebieden
worden als een institutioneel minimum beschouwd, maar het federalistisch maximum wordt door velen ernstig onder ogen gezien.

S

Welk federalisme?
Het federalisme is helemaal geen nieuw thema in het openbaar leven
van deze tweeledige staat. Tussen de twee wereldoorlogen won het
Vlaamse federalisme voortdurend aan kracht vooral in de katholieke
milieus. Het Waalse federalisme had meer een intermittent karakter,
maar sleepte op sommige momenten Loch een vrij groot gedeelte van de
Waalse bevolking ( en de socialistische en liberale politieke mandatarissen praktisch zonder uitzondering ) mede.
8
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Het zou daarom niet moeilijk vallen tientallen vooraanstaande polltieke figuren op te noemen die zich ooit voor federalisme hebben uitgesproken, zelfs romantische jeugdbevliegingen terzijde gelaten. Veel
meer anderen hebben echter tegen het federalisme stelling genomen.
Soms zijn het dezelfden, want tussen federalisme en antifederalisme is
er een druk tweerichtingenverkeer. De afstand tussen de politieke idee
en de praktijk is hier wel bijzonder groot gebleken en velen lijden hier
aan een „split personality": overhellend naar federalisme in momenten
van ongeduld en van toenemende Vlaams-Waalse spanning, maar terugschrikkend, zelfs voor de eerste stap, tegenover de ontzaglijke moeilijkheden om het Belgische staatswezen te „ontrafelen". De allereerste
stap werd dan ook nooit genet. Aan de splitsing van de administraties
voor onderwijs en cultuur, die sedert tientallen jaren in de regeringsprogramma's wordt aangetrof fen, werd nooit een begin van uitvoering gegeven. De vrees is sterk verspreid dat iedere federalisatie, ook de meest
bescheidene, een sprong in het onbekende is, een avontuur waarvan de
gevolgen niet te overzien zijn. De onbeantwoorde maar voorafgaande
vraag wordt dan vanzelf: welk federalisme?
Het is niet moeilijk om op deze vraag een theoretisch antwoord te
geven. Het federalisme bestaat onder vele vormen in de juridische en
staatsfilosofische theorie en in de werkelijkheid van vele landen. Zo
kan een jurist op enkele uren tijd een model van een federale grondwet
voor Belgie ontwerpen, en het werd ook reeds enkele malen gedaan.
Een theoreticus kan nog gemakkelijker een federalistische beginselverklaring opstellen, die zowel Vlaamse als Waalse federalisten kan bevredigen: indien men voldoende abstraheert, bereikt men wel ergens een
punt waar het Vlaamse, uit de Germaanse romantiek gevoede idealisme,
en het Waalse, op de ideeen van de Franse revolutie geInspireerde rationalisme, elkander kunnen ontmoeten. De gemeenschappelijke beginselverklaringen blijven echter „sans lendemain", of worden zelfs spoedig gevolgd door een handgemeen tussen partners, waaruit duidelijk de
verschillende en zelfs contradictorische inhoud van de federalistische
bestrevingen benoorden en bezuiden de taalgrens blijkt.
Temidden van de nationaliteitenproblemen en van de federalistische
structuren in de wereld is Belgie klaarblijkelijk een geval sui generis. De
overdreven centralisatie in de hoofstad komt ook in andere, zelfs homogene landen voor, maar daarmede houdt de analogie dan ook op. Van
de onderdrukte minderheden elders onderscheidt de Vlaamse yolksgroep zich als een achtergestelde meerderheid. Het verschil tussen een
numerieke en een feitelijke meerderheid is duidelijk genoeg, en over het
doel, nl. het bereiken van een algehele volwaardigheid ( en niet alleen
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een linguistische gelijkheid of integriteit), bestond in de Vlaamse beweging steeds een treffende eensgezindheid. Over de middelen om dit
doel te bereiken moesten de meningen echter uiteenlopen. De weg van
de eigen staatsinstellingen, dus het federalisme, scheen zowel de kortste
weg, omdat dan machtige hefbomen konden gehanteerd worden, als de
langste weg, wegens de diepingrijpende structuurwijzigingen die hij
veronderstelt. De „minimalistische opvatting van geleidelijke vooruitgang in de (democratische) eenheidsstaat kon als de meest gematigde
beschouwd worden en tevens als de meest ambitieuze ( „heel Belgie is
voor Vlaanderen niet te klein - ).
In feite gingen de groei van de Vlaamse bewustwording en de versterking van de unitaire structuren gelijk op. Het Vlaamse land handhaafde en versterkte zijn Vlaams karakter, maar de uitbouw van de centrale staat ( en van de machtige gecentraliseerde partijen, vakbonden
en organisaties) maakte het federaliseren steeds meer tot een onbegonnen werk. Het geografische punt waar de beide trends in bossing kwamen moest onvermijdelijk de hoofdstad zijn, waar de verfransing en de
centralisatie de Vlaamse winst, die elders werd geboekt, grotendeels
ongedaan maakten. In Brussel zelf concentreerde het probleem zich dan
weer op het taalstatuut van de randgemeenten, dat door een wettelijke
regeling met de talentelling verbonden was. Zo kon de talentelling en
het taalstatuut van Linkebeek en Wezenbeek-Oppem maanden fang het
centrum van de Belgische actualiteit bezetten, ogenschijnlijk belachelijk
bijkomstig, maar in feite verbonden met het essentieel probleem, namelijk de respectievelijke plaats van de twee gemeenschappen in Belgie, of,
indien men dit polemisch wil stellen, de vraag naar het meesterschap.

Revindicatie en rancune
Zo hebben althans ook velen in Wallonie het probleem gezien. Lange
tijd was de suprematie van Wallonie, een vanzelfsprekend en
natuurlijk feit, dat niet hoefde beklemtoond of verdedigd te worden.
Dit zelfvertrouwen wordt echter hevig geschokt door ieder tekcia, ook
het geringste, en door iedere evolutie, ook de traagste, die aan deze
positie afbreuk dreigen te doen. Zelfs het gevaar van een door de overheid opgelegde tweetaligheid volstaat hiertoe reeds. Wallonie handhaaft stug de onlogische stelling van tweetaligheid in Vlaanderen, eentaligheid in Wallonie en feitelijke (Franse) eentaligheid in de centrale,
beslissende instanties. De taalwetgeving van de dertiger jaren, gebaseerd op de territoriale eentaligheid van de twee landsgedeelten, heeft
in feite deze situatie gedurende tientallen jaren grotendeels bestendigd.
Grotendeels, maar niet volledig. De toenemende eentaligheid in Vlaan-
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deren schlep een nieuw felt, en zij die Coen reeds voorspelden dat deze
taalwetgeving niets definitief oploste en dat men daarna ofwel vooruit
ofwel achteruit zou moeten, werden in het gelijk gesteld.
Daarbij kwam de algehele, hoewel trage groei van het Vlaamse
landsgedeelte. Misschien juist deze traagheid maakt deze vooruitgang
voor de Walen ondragelijk. Bij het opmaken van de bevolkingsstatistiek
blijkt ieder jaar opnieuw dat het Vlaamse landsgedeelte met enkele tienduizenden eenheden tegenover Wallonie is toegenomen, en de compensatie van dit verschijnsel, namelijk een toename van de verfransing,
vindt in Vlaanderen niet meer plaats en bligt in Brussel zonder gevolgen. Er moeten dan zetels in het parlement worden overgedragen (of
minstens Vlaamse zetels worden bijgemaakt). De industriele expansie
van het land schuift, even traag en zeker, naar de Vlaamse gebieden
met hun haven en hun toenemende bevolking. Het aantal Vlamingen
in de tertiaire sector (waaronder de administratie) neemt vrij vlug, en
het aantal Vlamingen in invloedrijke posities langzaam toe.
De Vlamingen zien de achterstand die zich op al deze gebieden blijft
voordoen, vinden de evolutie to traag en zien ongeduldig uit naar meer
ingrijpende middelen, zoals het federalisme. De Walen zien slechts de
richting van de evolutie, vinden haar zorgwekkend en grijpen ter verdediging naar hetzelfde middel. Tegenover het minderwaardigheidscomplex van de enen staat het omgekeerde minderwaardigheidscomplex van
de anderen, tegenover het revindicatieve het rancuneuze. Revindicatie
en rancune worden dan opgedreven tot de bedreiging met federalisme.
Men moet hier nuanceren. Revindicaties zijn de grondstof van alle
politieke actie, en chantage in een of andere vorm is een van de meest
gebruikte politieke middelen. Op het terrein dat ons bezig houdt, zijn
beide echter bijzonder geprononceerd.
Tot de weinige, meestal negatieve, trekken van een Belgisch yolkskarakter behoort ook een sterk revindicatieve inslag. Ook in het buitenland werd dit opgemerkt, en in een werk over het tot stand komen van
een internationaal kartel lazen wij onlangs: De Belgische onderhandelaars marcheerden met een enkele leuze: „wij stellen er ons niet mee
tevreden"; het is een formidabele leuze, en de Belgen hebben het er ver
mee gebracht. De revindicatie is een nationale habitus. De grieventrommel is een Vlaamse traditie; situaties, die door een niet eens uitzonderlijke beslissing van een Vlaming in een beslissende positie van vandaag
op morgen een einde zouden kunnen nemen, worden tot vervelens toe
door deze grieventrommel gedraaid.
Wanneer eenmaal een eis door de ene groep naar voren is gebracht,
gaan de andere groepen onmiddellijk op zoek naar een tegen-eis. Zo
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heeft de Vlaamse beweging niet sedert vandaag of gisteren, maar van
het begin of een Waals eisenprogramma opgeroepen. Van taalstatuten
tot splitsing en grote openbare werken rollen de revindicaties tegen elkaar op. De Brusselaars van hun kant kunnen dit niet lang aanzien
zonder de onweerstaanbare neiging in zich te-voelen opkomen om mee
te doen. De hoofdstad voelt zich veronachtzaamd, zo verklaarde de Brusseise Handelskamer onlangs aan Le Soir, die er een kop van drie kolommen van maakte en uitvoerig de openbare werken met de nodige
miljarden opsomde die absoluut noodzakelijk waren om bij de Brusselaars dit gevoel van malaise weg te nemen.
Andere Brusselaars nemen op 'n andere wijze aan 't spel deel. Waar
er tegenstrijdige revindicaties zijn, moet er ook een bemiddelaar zijn.
Een andere geliefkoosde nationale bezigheid wordt dan beoefend, namelijk het sussende compromis. Naar de kern van de kwestie wordt niet
getast, zoals een cafehouder zich bij een ruzie tussen twee klanten niet
afvraagt wie eigenlijk gelijk heeft. Hij geeft hun om beurten gedeeltelijk
gelijk (de hardst roepende het meest) om, hoe dan ook, de rust in zijn
cafe te doen terugkeren. De onpartijdigheid is slechts schijn en is volkomen onbestaanbaar wanneer de scheidsrechter naar een van de twee
ruziemakers niet eens luistert of diens taal niet verstaat.
Geplaatst tegenover een slechte scheidsrechter en een averechtse
bemiddelaar, verhogen beide partijen de dosis van hun bedreigingen.
Het Belgische „Establishment - is doodsbang voor federalisme, dus zal
men hiermee uitpakken. Wanneer dit van Vlaamse zijde gebeurt, is het
psychologisch effect tamelijk klein; het dringt nauwelijks tot de Brusselaar door: de machtsstructuur van het land steunt immers op een alliantie tussen Brussel en Wallonie. Wanneer de Walen ermee beginnen,
voelt de Brusselaar echter de grond onder zich wegzinken. De verleiding om het federalisme als een puur chantagemiddel te gebruiken moet
dan ook veel grocer zijn in Wallonie dan in Vlaanderen en overigens
blijkt reeds na korte tijd dat het inderdaad werkt.
Op de eenzijdig georienteerde en zwakke voedingsbodem van de
Brusselse voorstellingswereld werd een „Leitbile gekweekt dat langzamerhand waarschijnlijke afmetingen begint aan te nemen. Nu zijn de
elementen ervan wel bijzonder geschikt. Rond de arbeid in de mijnen
zweeft overal een zeker aureool, vooral als de mijnen ouderwets en gevaarlijk zijn en het mijnlandschap de literatuur van de XIXe eeuw (en
Van Gogh . . .) kan oproepen. Het doet er dan minder toe dat bij een
catastrofe een gedeelte van de slachtoffers, nl. de Vlaamse mijnarbeiders. die dag en iedere dag van de week ruim 100 km hadden afgelegd
om deze mijn te bereiken — de streek waar zij vandaan komen, ziet er
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zo vredig en gezond uit, en de mijn zo pathetisch. Een sluiting van de
mijn verdubbelt deze pathetiek: hoeveel tragischer is dit dan de sluiting
van een textielbedrijf! Ook rond de staalproductie en de zware industrie
wordt een dergelijk aureool geplaatst, vooral wanneer zij naar Zelzate
voor Franstaligen nauwelijks uit te spreken) worden „overgebracht".
Voorbijgestreefde revolutionaire slogans worden veel ernstiger opgenomen indien zij in een omgeving van mijnen en zware industrie worden
aangeheven. Ook indien de aanhang niet groter wordt, beginnen de geleiders de opwinding door te geven: de Brusselse franstalige pers brengt
de berichten met grote koppen. De Brusselse en Vlaamse Socialisten
aligneren zich (in december jl. althans) omwille van de eenheid van de
partij. De minoritaire Waals-christelijke arbeiders trachten (niet in
december, maar thans) het hoofd boven water te houden door half remmend, half opbiedend de evolutie tenminste voldoende mee te maken
om niet eens te meer als „quantite negligeable" door te gaan. De Waal.
se burgerij rekent alvast op wat dit alles aan nieuwe voordelen kan
opleveren, en hoopt dat de beweging op de Vlaamse zandbank zal
doodgelopen zijn vooraleer het ergste gebeurt. Zij zijn „running with
the hares and hunting with the hounds". Hoewel de tegenstellingen
tussen links en rechts veel groter zijn in Wallonie dan in Vlaanderen,
wordt de basis van het Belgisch regeringsbeleid toch telkens opnieuw
in dit precair samengaan van links en rechts in Wallonie gezocht.
De Vlaamse federalisten van hun kant tenslotte halen de oude federalistische vlag van de zolder, in het besef — hoezeer zij het ook van
zich of willen zetten — dat het federalisme in Belgie eerst serieus wordt
indien de hoofdacteur van het Belgisch toneel, de Waal, er zich achter
stelt. Deels om de Waalse dreiging in te dammen, deels ook om de err
door losgeslagen kracht te benutten voor de lang verwachte ommekeer
trachten zij op het Waalse federalisme in te haken.

Gemiste kansen
De eenzijdige orientatie van het Belgisch openbaar leven heeft mogelijk gemaakt dat de bevoorrechte Waal de rol van de achtergestelde
ging spelen; zo ontstonden de Waalse „faux problêmes", die nu gevolgd worden door een Waals „faux federalisme".
Er is geen reden waarom het daarbij zou blijven. De methodes om het
erger te maken worden trouwens reeds druk benut. De eerste is het
zwaaien met de vlag van de Belgische eenheid, dit wil in feite zeggen
van de huidige Belgische constellatie. De zo vaak misbruikte leuzen
zullen weinig echo, maar veel argwaan wekken, towel in het Vlaamse
land, waar men dit misbruik reeds lange tijd heeft geduld, als nu ook in
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Wallonie, waar men aan dit misbruik heeft meegedaan. De tweede weg
is het zoeken van het compromis. Het is het met grote krachtdadigheid
oplossen van valse Waalse economische problemen, het scheeftrekken
van de regionale economie, het bouwen van een autosneiweg zonder
verkeer, de geografische Senaat; m.a.w. federalisme voor de enen en
unitarisme voor de anderen. De Waalse druk die misschien een ogenblik zal verlicht worden, zal tenslotte worden aangemoedigd. Deze weg
veronderstelt overigens een verkeerde optiek op het veel geprezen
Vlaamse geduld.
Voor de eerste wereldoorlog kon het Belgisch vraagstuk opgelost en
de Belgische eenheid gehandhaafd worden door het in het leven roepen
van een Vlaamse elite naast een Franstalige; de vernederlandsing van
de Universiteit van Gent en een eerlijke tweetaligheid waren toen biertoe vrijwel voldoende.
Tussen de twee wereldoorlogen moest men reeds verder gaan, maar
ook toen had het nog kunnen volstaan indien de leidende Belgische
groep (en er waren enkele helderzienden, zoals b.v. Konig Albert) in
de sfeer van de staat de consequentie had getrokken uit de constatering
van de dualiteit van het land, die immers ten grondslag lag aan de taalwetgeving; Brussel moest toen een tweetalige stad worden, en ieder
anti-Vlaams affect uit de Brusselse mentaliteit en uit het Belgische patriotisme moest verdwijnen. Het taalprobleem was toen weliswaar reeds
een politiek vraagstuk geworden, maar nog niet meer dan dat.
Ook deze kans werd grotendeels onbenut gelaten. Na de tweede
wereldoorlog zijn de wrijvingsvlakken zich tesamen met de staatsinmenging — en ver daarbuiten — gaan uitstrekken over vrijwel alle
gebieden. De trage Vlaamse vooruitgang was veel te klein om de
Vlaamse meerderheid tot een steunpilaar van het unitaire staatswezen
te maken, maar groot genoeg om het probleem naar het andere landsgedeelte over te brengen.
Zo ziet men opnieuw 't belang van de factor tijd in de politieke kunst.
Ook nu is een oplossing nog mogelijk maar toch alleen indien men,
definitief alle gedachte aan een compromis ter bestendiging van de huidige machtsverhoudingen opgeeft. De omvang van de verandering in de
instellingen hangt of van de snelle verandering in de geesten. Voor de
binnenlandse verhoudingen in Belgie is het uur der waarheid aangebroken, waarbij ieder landsgedeelte zijn plaats krijgt: noch in een unitaire,
noch in een federale structuur kan de plaats van Wallonie ( en Brussel)
grater zijn dan diegene die de fundamentele gegevens opleveren.

De religieuze praktijk
in de grootstad
G. J. N. DEELEN SS.CC.

der gelovigen heeft betrekking op de empirische verschijning
H ETvanpraktizeren
groepen katholieken of protestanten binnen hun kerkgemeenschap.

Het houdt een verbondenheid in met de Kerk, waarvan men lid is en waardoor
men zich van andere religieuze groepen onderscheidt. Deze verbondenheid
wordt enerzijds tot uitdrukking gebracht door de deelneming aan sacramentele
en cultische praktijken (H. Mis en „rites de passage"), anderzijds door het aanvaarden van een aantal omschreven geloofswaarheden en morele princiepen; en
in een persoonlijke houding tegenover een bovennatuurlijke orde, welke innerlijk beleefd en ook uiterlijk waarneembaar is 1).
De drie genoemde factoren van het gelovig praktizeren lopen in de realiteit
van het dagelijks leven in elkaar over. Dit wil echter niet zeggen, dat de kerkelijkheid van iemand niet meer levend is, wanneer in een der factoren een verzwakking is opgetreden, b.v. in het mishoren op zondag. In kerkelijkheid en
godsdienstigheid zijn vele gradaties mogelijk; men kan laks zijn, devoot, actief,
militant enz. De acten welke door de religieuze praktijk gevraagd worden impliceren ook een gradatie in deze zin, dat men sommige van deze acten maar een
keer in zijn leven stelt, terwij1 andere geregeld terugkeren en een derde categorie het hele leven van de gelovigen doortrekt. In navolging van Gabriel Le Bras
kan men de acten van religieuze praktijk als volgt cla.ssificeren:
1. Initiaties of acten van religieuze praktijk welke men in het algemeen
slechts eenmaal in zijn leven stelt en waardoor men een bepaalde status in de
kerkelijke structuur verkrijgt. In deze categorie vallen: het ontvangen van het
doopsel, van de eerste en plechtige communie, van vormsel, van huwelijk, van
de laatste sacramenten en van de kerkelijke begrafenis. In tegenstelling met Le
Bras zouden wij hier ook willen noemen het ontvangen van de priesterwij ding
en het afleggen van de religieuze professie. Hoewel men deze acten ook devoties zou kunnen noemen, zoals Le Bras doet, vertonen ze toch allerduidelijkst
de kenmerken van „rites de passage", waardoor men in de hièrarchische structuur van de Kerk een bepaalde status verwerft.
1) Onze omschrijving van het kerkelijk praktizeren komt in grote lijnen overeen met
het begrip godsdienstigheid, zoals dit gedefinieerd werd op de 6de Internationale Conferentie voor Godsdienstsociologie to Bologna (september 1959). Godsdienstigheid
werd daar als volgt omschreven: „A reference to a supernatural order, in the light of
which the fundamental aspects of human life are explained and evaluated; a reference
which is codified in a more or less systematic complex of beliefs and which is expressed through specific ritual forms. A subjective disposition towards this supernatural
order, lived interiorly and expressed exteriorly under the form of dependence, admiration, love, or fear with an ever present, more or less well defined, sense of moral
obligation. A particular form of social relation, under the form of a community, which
is more or less organised among the members of the same religious system and which
distinguishes them from the „others- who do not share the religious life of the group".
Wij wijzen erop dat gegevens als de hier geciteerde gebrekkig zijn en vaak nadere
verklaring nodig hebben.
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2. Observanties of acten van religieuze praktijk waardoor men voldoet aan
zijn eens of meermalen per jaar terugkerende cultuele of sacramentele verplichtingen. In deze categorie vallen: de jaarlijkse paascommunie en het bijwonen
van de H. Mis op zondagen en verplichte feestdagen.
3. Devoties of acten van religieuze praktijk welke men uit eigen vrije keuze
stelt zonder daartoe door de kerkelijke voorschriften gehouden te zijn. In deze
categoric vallen: het bijwonen van de dagelijkse H. Mis en het ontvangen van
de dagelijkse communie, de devotiebiecht, de deelname aan processies, het bijwonen van lof of vespers, het bidden van het rozenhoedje, aanbidding van het
Allerheiligste, het gebed aan tafel en zeer veel andere acten van religieuze aard.
Hoewel Le Bras de godsdienstsociologie verrijkt heeft met deze classificatie,
lijkt ze ons toch niet volledig. De genoemde acten van religieuze praktijk bestrijken een enger terrein dan onze omschrijving van het gelovig praktizeren.
Wij zouden er daarom het volgende nog aan willen toevoegen.
4. Moraliteit of acten van religieuze praktijk waardoor men voldoet aan de
morele princiepen en bepaalde geloofswaarheden in praktijk brengt, welke men
heeft aanvaard. In deze categorie vallen: het beoefenen van de rechtvaardigheid
en de naastenliefde, het geven van aalmoezen, het beleven van het huwelijk
volgens de leer van de Kerk, zich laten beinvloeden door de morele oordelen
van de kerkelijke overheid enz.
5. Solidariteit of acten van religieuze praktijk waardoor men zijn verbondenheid met de Kerk tot uitdrukking brengt. In deze categorie vallen: acten van
liefde en hulpbetoon aan geloofsgenoten, zich solidair gevoelen met geloofsgenoten en de zaak van de Kerk, deelnemen aan het parochiele leven enz.
Naar deze acten van religieuze praktijk kan men ook een classificatie aanbrengen in de groep der gelovigen n.l. militanten, actieven, praktizerenden,
doorsneegelovigen, randlopers en onkerkelijken. Wanneer de socioloog een
onderzoek doet naar de religieuze praktijk, zal hij steeds aangewezen zijn op
uiterlijke criteria welke zich min of meer manifest aan hem vertonen. Tot de
religieuze attitudes en motiveringen zal hij slechts zeer moeilijk kunnen doordringen. Nooit zal hij alle geheimen van het persoonlijk geloofsleven kunnen
releveren. Zowel de empirische methode als het object zelf stellen hun grenzen
aan de meetbaarheid van de mysteries van genade en sacramenten.
Het duidelijkst meetbaar zijn de uiterlijke acten van initiaties, observanties en
devoties; hoewel ook de acten van moraliteit en solidariteit van vitaal belang
zijn voor de religieuze praktijk, zijn deze nog weinig onderzocht, temeer omdat
de manifestaties van deze acten vaak zo verspreid liggen, dat het onderzoek in
deze wel zeer bemoeilijkt wordt.
In dit artikel willen wij de religieuze praktijk in de grate steden aan een
onderzoek onderwerpen. Wij beperken ons tot die acten welke wij revelant
achten voor het godsdienstig leven en de godsdienstige praktijk, zoals het misbezoek op zondag (observantie), de houding tegenover geloofswaarheden en
morele princiepen (moraliteit), het zich solidair gevoelen met geloofs- en parochiegenoten (solidariteit). De gelovige is niet iemand die 's zondags naar de
kerk gaat en een bepaalde dosis zonde bedrijft; evenmin iemand die op zondag
katholiek is en door de week zich gedraagt als een materialist. Ook de attitudes
als een synthetische en dynamische realiteit welke de gelovigen predisponeren
tot religieuze acten, motiveringen en interessen, dienen in een studie over de
godsdienstigheid onderzocht te warden. De sociografische onderzoeken zijn
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waardevol om ons op de hoogte te brengen van de godsdienstige structuur der
steden, maar belangrijker is het door te dringen tot de „structuration du dynamisme personnel orientant positivement ou negativement le comportement a
l'egard d'un object religieux" 2 ). Het is duidelijk, dat de religieuze praktijk
breder opgevat dient te warden dan „het kerken", het voldoen aan cultuèle en
sacramentele verplichtingen 3). Aangezien dit artikel een beperkte plaats is toegemeten, zullen wij hier alleen aandacht schenken aan de eerste uiting van het
godsdienstig leven n.l. het misbezoek op zondag.
Er is hier geen sprake van een eigen onderzoek, het is slechts de bedoeling
hier gebruik te maken van de gegevens welke uit tal van onderzoeken zijn
gedistilleerd.
Het misbezoek in de grote steden
Niet in alle steden zijn godsdienst-sociologische onderzoeken gedaan, bovendien zijn niet alle onderzoeken welke hebben plaats gehad even betrouwbaar.
Wij zullen hier alleen gebruik maken van de meest betrouwbare.
Voor Tilburg kon A. v. d. Weyer in zijn onderzoek zeer gunstige cijfers vaststellen 4) : trouwe dominicantes 75%; onregelmatig praktizerenden 10%; trouwe verzuimers 15%. In Maastricht is de situatie ongunstiger, nl. 59,1 % trouwe
kerkgangers 5). Volgens een KASKI-onderzoek over de jaren 1946-1947 is
komen vast te staan, dat in 15 steden van Nederland 30% van de gelovigen
boven de zeven jaar zijn paasplichten niet meer vervult. Meer dan 1/3 van alle
katholieken in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Groningen, Leeuwarden, Utrecht, Hilversum, Amersfoort, Leiden, Gouda, Delft, Arnhem, Middelburg en Maastricht zou zijn jaarlijkse paasplichten niet meer vervullen. In
Enschede bedroeg het aantal kerkgangers bij de Nederl. Herv. in 1951 niet
meer dan 14% van de tot kerkgang verplichte gelovigen 6). In een onderzoek
betreffende de religieuze praktijk in de Oosterparkbuurt te Groningen stelde
P. v. Hooydonk vast, dat ongeveer 1/3 deel van de gezinnen, met minstens een
katholieke ouder, door non-paschantie was aangetast. Het accent bleek hierbij
vooral te liggen op de jonge gezinnen; wat het beroepsmilieu betreft kon worden vastgesteld, dat de non-paschantie vooral was doorgedrongen in de arbeiderskringen; nl. 60% van de non-paschanten waren arbeiders 7).
In de Belgische steden is de toestand minder gunstig. Minon verstrekt ons
over Luik de volgende gegevens: 95% baptises, 75 % d'enfants a la communion
solennelle, 60% de marriages religieux, 28% de pratiquants reguliers. Tot de
leeftijd van 20 jaar is de religieuze praktijk voor mannen 33%, voor vrouwen
2) Cfr. J. Stoetzel, La psychologie-sociale et la thêorie des attitudes in Annales
Sociologiques, fasc. 4, 1941, p. 1-24.
3) Gabriel Le Bras en in navolging van hem A. v. d. Weyer leggen bij de religieuze
praktijk te eenzijdig de nadruk op cultuele en sacramentele acten, die door het kerkelijk
recht en de theologie geeist worden. Bredere criteria voor de meeting der religieuze
praktijk worden aangelegd door J. H. Fichter S.J. in zijn studie over New Orleans:
Southern Parish, The Univ. of Chicago Press, 1951.
4) A. v. d. Weyer O.F.M.Cap., De religieuse practijk in een Brabantse industries
stad, v. Gorcum, Assen, 1955, p. 56.
) Volgens een KASKI-kerkbezoektelling op 19 februari 1956.
5 ) P. Smits, Kerk en Stad: Een godsdienstsociologisch onderzoek van de stad Enschede, Boekencentrum, Den Haag, 1952, p. 228.
7 ) P. v. Hooydonk, De religieuse practijk van de bevolking in de stad Groningen
en in het bijzonder in de Oosterparkbuurt in Sociaal Kompas 5 (1957-1958) , p. 103.
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44%, na deze leeftijd zijn de cijfers aanzienliik lager, nl. voor mannen 16% en
voor vrouwen 22%. Uit dit onderzoek is gebleken, dat de meest kritieke leeftijd
voor de religieuze praktijk niet altijd direct na de plechtige communie valt,
maar deze periode kan ook de leeftijd tussen 20 en 30 jaar omvatten, zoals ook
Gardon Al1port stelt in zijn The individual and his religion. De verminderde
praktijk na de 12 jaar was in Luik voor jongens slechts 5% en voor meisjes
3% 8). Genk, een industriegebied in Belgisch Limburg komt aan een religieuze
praktijk van 50% 9). Brussel heeft een religieuze praktijk van 34,9%, Antwerpen van 51,5%, Namen van 62,9%. In de industrie-centra van Wallonie vervult slechts 10-25% der katholieken die tot misbezoek verplicht zijn hun zondagsplichten 10 ). Het algemene dominicantie-cijfer voor Belgie is 49,6%.
In de Franse steden stoot men op zeer droevige situaties. Uit een onderzoek
in Parijs vermelden wij de volgende cijfers: de parochie van St. Severin 19%
practicantes; de parochie van St. Sulpice 20%; de parochie van St. Pierre 7%.
Zes parochies in de Banlieu, welke 230.000 gelovigen omvatten, hebben een
gemiddelde zondagspraktijk van 13%; het aantal praktizerende arbeiders is
1-3%. De parochie van St. Hippolyte: religieuze praktijk bij de arbeiders is
1,25% voor de mannen en 6% voor de vrouwen; bij de middengroepen 1,8%
voor de mannen en 7% voor de vrouwen; bij andere groeperingen 5,4% voor
de mannen en 17% voor de vrouwen. De parochie van St. Laurent met haar
39.234 parochianen boven de zeven jaar heeft een dominicantie-cijfer van 6%.
De arbeiders in St. Laurent vormen een categorie die nog onder dit gemiddelde
ligt, slechts 5% kan gerekend worden onder de praktizerenden, terwijl slechts
1,7% regelmatig de H. Mis bijwoont op zondag 11 ). De parochie St. PierreSt. Paul (d'Ivrye) met zijn 22.000 gelovigen boven de zeven jaar heeft een
volgend beeld van haar religieuze praktijk:
Leeftijd

mannen

vrouwen

7-14 .
15-19 .
20-24 .
25-34 .
35-39 .
40-49 .
50-59 .
60-ouder

202
68
24
51
8
36
43
32

246
102
43
83
18
95
80
121

(Inform. Cath. Intern. no. 118, 1960, p. 19).

Mgr. Lucien Gros vertelt ons over Marseille: „15% de Catholiques a la messe
d'un dimanche ordinaire. C'est peu sans doute et douleureusement significatif
de l'etat de dechristianisation et d'indifference religieuse de notre population
marseillaise" 12 ). Enige genuanceerde cijfers:
8) P. Minon, Le peuple liegeois: Structures sociales et attitudes religieuses, Liege,
1955.
9) J. Kerkhofs S.J., Godsdienstpractijk en sociaal milieu: Proeve van een godsdienstsociologische studie der provincie Limburg, Lumen Vitae, Brussel, 1954.
10) Fr. Houtart, Le Brabant Walton in Sociaal Kompas 4 (1956-1957) p.27, fig. 16a.
11) Fr. A. Isambert, L'abstention religieuse de la classe ouvriére in Cahiers Intern.
de Soc., Vol. XXV, 1958, p. 118; Jac Petit, Structure sociale et vie religieuse d'une
paroisse parisienne in Archives de Soc. des Religions 1 (1956) no. 1, p. 71-128.
12) Lucien Gros, La pratique religieuse dans le diocese de Marseille: Resultats et
conclusions pastorales d'une enquéte, Ed. Ouvr., 1953, p. 33.
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Kinderen tussen 7 en 14 jaar
Jongeren tussen 15 en 25 jaar
Volwassenen tussen 25 en 50 jaar
Volwassenen tussen 51 en 65 jaar
Volwassenen boven de 65 jaar

33%
13%
7%
11%
15%

Pere Loew is met zijn schatting naar de religieuze praktijk bij de arbeiders in
Marseille, nl. niet ver van de waarheid, dit blijkt uit het onderzoek van
Gros, die een volgend overzicht geeft van het misbezoek op zondag naar de
verschillende beroepen.
Sur 100 agriculteurs et pecheurs: 3 vont
: 3 vont
Sur 100 travailleurs manuels
Sur 100 employes
: 8 vont
Sur 100 petits commercants
: 6 vont
Sur 100 cadres sup. et prof. lib.: 23 vont

a
a
a
a

a

la messe le dimanche
la messe le dimanche
la messe le dimanche
la messe le dimanche
la messe le dimanche

E. Pin S.J. geeft voor een parochie in Lyon onderstaand overzicht voor mannen en vrouwen boven de 21 j aar, ingedeeld naar het type van onderwij s dat zij
gevolgd hebben. Ook hier treft men het gewone verschijnsel aan, dat vrouwen
veelvuldiger praktizeren dan mannen. Terwijl hier slechts het verschil zichtbaar
is in een parochie is dit voor geheel Lyon 37% mannen en 63% vrouwen.
Types d'instruction et pratique religieuse dominicale
Types d'instruction
Ecole primaire sans certificat ....
Etudes finies a 15 ans avec certificat . .
Etudes primaires superieures avec brevets .
Etudes techniques avec diplOme ..
Etudes poursuivies jusqu'ã 16-20 ans
Baccalaureat
........
Etudes sup. et Diplome Universitaire

Pratique religieuse
hommes adultes

leurs spouses

9,9%
13,8%
21,7%
30,0%
32,8%
50,0%

14,0%
21,1%
34,8%
37,5%
52,0%
50,0%

57,0%

88,0%

(E. Pin, Pratique religieuse et classes sociales, Spes, Paris, 1956, p. 213).

In de buitenwijken van Lyon is de pratique dominicale niet hoger dan 5% 13).
Voor een arbeiderswijk in Rouen stelde M. Quoist in 1946 een religieuze
praktijk vast van 9,5%, welk cijfer correspondeerde aan eerder gehouden onderzoekingen. In deze wijk, welke drie parochies omvat, praktizeert slechts 3% van
de arbeiders. In de parochie St. Nicaise waren van de 29 arbeiders 22 vrouwen
en 7 mannen. In de parochie St. Vivien waren van de 57 arbeiders 41 vrouwen
en 16 mannen. „On voit donc que la proportion generale de 3% d'ouvriers pratiquants s'abaisse a environ 1,5% pour les hommes; et elle descend bien au-dessous pour certaines categories parmi ces ouvriers: le docker pratiquant de St. Vivien a ete seul denombre ce dimanche, le seul sur 661 dans tout le secteur" 14).
Van Bordeaux zijn ons de volgende gegevens bekend uit een onderzoek van
1955.
13) Jean Labbens, La pratique dominicale dans l'agglomeration lyonnaise in Sociaal
m 4 (1956-1957) p. 227, cartogram VI.
Kopas
14) M. Quoist, La vale et l'homme, Ed. Ouvr, 1952, p. 194.
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Proportion d'hommes et de femmes pratiquants dans chaque groupe d'âge
Bordeaux
Agglomerations
Grands groupes &age
hommes 1 femmes
hommes
femmes
52,5
51,7
47,5
48,3
Enfants 9-13 ans . .
62,3
56,2
37,7
43,8
Adolescents 14-19 ans .
68,3
32,2
67,8
31,7
Adultes 20-60 ans . .
65,8
Total .
64,3
34,2
35,7
Mgr. G. Gouyon, La pratique religieuse de l'agglomeration Bordelaise, Ed. Les Bons
Lyres, Bordeaux, 1955, p. 31).
In een diocesane enquete van 1954 kwam voor Saint Etienne een zondagspraktijk van 28% aan het licht, dit is ook het gemiddelde cijfer voor Frankrijk.
Van de mij nwerkers to Saint Etienne praktizeerde echter niet meer dan 5 %, van
de overige arbeiders 10%.
Grenoble heeft op de 130.000 katholieken slechts 16% praktizerenden, van
dit totale aantal zijn 68% vrouwen, 17% kinderen en 15% tussen de leeftijd
van 14 en 20 jaar.
In Nancy praktizeert 30% van de gelovigen, 68% van het totale aantal praktizerenden zijn vrouwen, van de geschoolde arbeiders praktizeert niet meer dan
9%, van de ongeschoolden 6% 15).
Reims met 90.000 katholieken heeft een praxiscijfer van 16%, van het totale
aantal practicantes zijn 64% vrouwen, deze groep vormt 2/5 deel van alle katholieke vrouwen in Reims.
Lille heeft een praxiscijfer van 3,5%, Toulouse van 15% voor de gelovigen
boven de 15 jaar, Versailles van 6,1%, Strasbourg en Calais hebben een respectievelijk praxiscijfer van 45 en 13%.
Voor de Franse steden in het algemeen concludeert Gabriel La Bras: „En ce
qui concerne les villes, les tres grandes villes, elles paraissent offrir une observance reguliere, une assistance reguliere a la messe dominicale qui varie a peu
pres de 10 a 20%. Je ne connais pas de tres grandes villes qui soient au-dessous
de 10, je n'en connais guere qui soient au-dessus de 20"16).
Viktor Schurr geeft voor Duitsland in het algemeen de volgende cijfers:
„Dem widerspricht nicht, dasz von den verpflichteten Katholiken in Deutschland rund zwei Drittel an der Osterkommunion and Sonntagsmesse teilnehmen.
In den Groszstadten beteiligen sich durchschnittlich 33%, von den Mannern
etwa 10%, am kirchlichen Leben" 17) (zie Label op volgende bladzijde).
Een door de K.A.J. ingesteld onderzoek in Oostenrijk, in 1957, heeft uitgewezen, dat 15% van de geschoolden en slechts 6% van de ongeschoolde, jeugdige fabrieksarbeiders praktizeert. Cijfers der kerkelijke statistiek geven voor de
stad Wenen een zondagsmisbezoek aan van 23%, voor Graz en Klagenfurt
27%, voor Linz 23%, voor Salzburg 33% en voor Innsbruck 37,5%. Algemene
cijfers voor Oostenrijk zijn: Paschantes 41,5% en Dominicantes 32,5% 18).
15) La pratique religieuse dans les grandes villes frangaises in Informations Cath.
Intern. 15 mei 1955.
16) Gabriel Le Bras, Etudes de sociologie religieuse, Tome II, P.U.F., 1956, p. 475.
17) Viktor Schurr C.ss.S., Seelsorge in einer neuen Welt, Otto Muller Verlag,
Salzburg, 1957, p. 13. Zie ook Fr. Groner, Kirchliches Handbuch Bd. XXIV.
18) Ergebnisse einer Befragung in Ostenreich in Herder Korresp. 4 (1956-1957)

p. 102-105.
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Meer in het bijzonder zijn ons over Duitsland de volgende gegevens bekend:
Zondagspraktijk in steden van meer dan 200.000 inwoners

Augsburg .
Karlsruhe .
Liibeck .
Oberhausen
Brunswijk
Wiesbaden
Kiel
...
Mannheim .
Gelsenkirchen
Wuppertal .
Neuremberg .
Gemiddeld .

.

38,1%
32,2%
26,1%
35,4%
30,9%
34,8%
31,3%
28,9%
38,4%
34,7%
26,7%
31,6%

Duisburg .
Bremen .
Hanover .
Stuttgart .
Dordmund .
Frankfort a.M. .
Dusseldorf
Essen ..
Keulen ..
Munchen .
Hamburg .

31,6%
31,9%
31,3%
35,2%
34,9%
26,3%
33,8%
39,8%
30,7%
25,2%
26,3%

Zondagspraktijk in steden van 100.000 tot 200.000 inwoners

37,8%
Wanne-Eikel
Freiburg ..
23,7%
Furth . . .
Bremerhaven
32,4%
Offenbach . .
Bonn . .....
42,4%
Munchen-Gladbach
Bottrop . .
Ludwichshafen • •
Mainz . . .
33,0%
Aken .
Remscheid .
36,3%
Munster
Herne . . .
38,6%
Solingen
Darmstadt .
27,0%
Millheim
Oldenburg .
32,1%
Bielefeld
Saarbriicken .
28,2%
Recklinghausen
41,6%
Hagen .
Regensburg .
Kassel .
46,8%
OsnabrIiick .
Krefeld .
59,1%
Gemiddeld .
Heidelberg
39,0%
(J. Chelini, La ville et L'Eglise, Les ed. du Cerf, Paris 1958, p. 75).

40,0%
26,0%
39,6%
40,0%
33,2%
43,6%
52,1%
31,8%
35,0%
33,0%
45,2%
37,2%
33,6%
33,4%

Uit een enquete gehouden in Polen door S. Nowak en A. Pawelezynska ander
725 universiteits-studenten uit Poolse steden bleek, dat slechts 28,7% regelma-

tig praktizeerde en 31% onregelmatig 19).
Uit een onderzoek dat de K.A.J. in 1956 in Portugal instelde onder 2500
jonge arbeiders kwam vast to staan, dat 66% de godsdienstige praktijk verlaat
tussen 10 en 15 j aar. Van de ondervraagden verklaarden 94,1 % dat hun vader
niet praktizeerde 20) Door de initiator van de sociografie van het Katholicisme
in Portugal, Manuel Falcao, werden drie diocesen onderzocht Haar de zondagspraktijk. Het cijfer voor het diocees Lissabon, dat een gedeelte omvat van de
beide districten Santarem en Setubal was 17,2%. Voor de stad Lissabon geeft
Falcao een nadere precisering van dit cijfer: kinderen van 7 tot 14 jaar 30,4%;
vrouwen boven de 14 j aar 20,3%; mannen boven de 14 j aar 9,4%. In het noordelijk gedeelte van het bisdom was het praxiscijfer 38%, ten zuiden van de
Taag was de zondagspraktijk bij de mannen slechts 1,2%, bij de vrouwen 5,8%.
In het diocees Faro was het globale percentage der religieuze praktijk 8%, in
de stad Faro 15%.
Een K.A.J.-onderzoek onder Spaanse arbeiders bracht de volgende resultaten
aan het licht: 86,1 % van de Spaanse arbeiders is gedoopt, voor de Kerk getrouwd en wordt kerkelijk begraven, slechts 7,6% verklaarde op zondag gere19) Informations Cath. Intern. 15 december 1958, p. 6.
20) Informations Cath. Intern. 15 februari en 1 september 1957.
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geld de H. Mis bij te wonen. In het bisdom Bilbao stelde men in 1952 een
praxis vast van 49,6%, in Barcelona van 12% 21).
In een arbeidersparochie van Barcelona van 5000 parochianen praktizeerde
30% van de mannen en 60% van de vrouwen; in een middenstandsparochie
van 20.000 gelovigen praktizeerde 20% van de mannen, in een andere middenstandsparochie van 9000 gelovigen praktizeerde 12% van de mannen. De stad
Caceres heeft een percentage van 44% trouwe kerkbezoekers. In de industriestad MatarO stelde Duocastella in een onderzoek vast, dat 29,6% van de gelovigen boven de 7 jaar op zondag de H. Mis bijwoonde. Pater Vasquez O.P. constateerde in de wijk El Pacifico te Madrid, dat 36% 's zondags geregeld near de
kerk ging, waarvan 44,7% vrouwen en 27,2% mannen. Het percentage practicantes voor geheel Madrid is 18. In de parochie van St. Ramon de Vallecas te
Madrid praktizeert slechts 4% van de gelovigen met kinderen inbegrepen: 6%
voldoet aan de Paasplicht, 10% ontvangt nog de laatste Sacramenten, 25% van
de kinderen wordt nog gedoopt, 20% van de huwelijken tussen twee katholieken wordt alleen burgerlijk gesloten. Uit een enquae welke in 1960 gehouden
werd in de parochies van Saragossa is komen vast te staan, dat slechts 12% van
de industriearbeiders op zondag geregeld de H. Mis bijwoont, terwijI 75%
indifferent of vijandig gezind is tegenover de Kerk.
Het meest bekende onderzoek in Italie op het gebied van de religieuze sociografie is dat van Aldo Leoni. Wij vermelden hier enkele gegevens van Leoni
over Mantua.
Misbezoek op feestdagen en met Pasen van de gelovigen boven de 18 jaar
Sexe
Mannen .
Vrouwen

.

Misbezoek op feestdagen

Misbezoek met Pasen

17%
45%

41%
51%

(A. Leoni, Sociografia e geografia di una diocesi, Roma, P.U.G., 1952, p. 106).

In oktober 1959 werd op initiatief van Kard. Lercaro te Bologna een uitvoerige enquete gehouden over de religieuze praktijk. Op de zondag van de kerkbezoektelling was 24,13% van de gelovigen boven de 7 jaar in de H. Mis aanwezig. Op de 100 gelovigen die de H. Mis bijwoonden telde men 63 vrouwen.
Slechts 54,68% van de gelovigen maakte gebruik van hun eigen parochiekerk.
Van de mannelijke jeugd tussen de 8 en 15 jaar praktizeert 62% niet regelmatig, voor de vrouwelijke jeugd tot 20 jaar is dit cijfer 59%. Slechts 16,39%
van de 127.000 katholieke gezinshoofden voldoet aan de zondagsplichten. Opmerkelijk is, dat 50% van de misbezoekers celibatairen zijn. Naar het beroep
kan men de volgende onderscheidingen maken: de niet actieve bevolking praktizeert voor 67-98%, de actieve bevolking praktizeert voor 15-16%, de arbeiders in de industriele bedrijven 7-8%, niet of onregelmatig praktizerende arbeiders 80-85%.
Naar schatting heeft Milaan een praxiscijfer van 15-20%. De grote centra in
het Zuiden hebben een zondagspraktijk van 10-15% en in de uitgesproken
arbeidersaglomeraten van 3-5%.
Op een persconferentie van 24 november 1960 maakte de president van de
21 )

Informations Cath. Intern. 1 september 1957.
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K.A. in Italie, prof. Maltarello, enige gegevens bekend over het onderzoek naar
de godsdienstpraktijk in 4000 parochies. Hieruit is gebleken, dat 56% van de
Italianen, die tot misbezoek verplicht zijn, deze plicht geheel nalaten, 30%
woont onregelmatig de H. Mis bij, slechts 14% behoort tot de regelmatige misbezoekers, het grootste aantal hiervan zijn vrouwen. Van de katholieke ouders
was 29% erop tegen, dat hun kinderen praktizeerden; 23% van de gedoopte
kinderen deed dan ook niet meer de Eerste H. Communie en 34% nam niet
meer deel aan de catechismuslessen 22).
In de U.S.A. is het godsdienst-sociologisch onderzoek het stadium van de
„essayistische approach" nog niet te boven. Toch beschikken wij reeds over
enige betrouwbare cijfers welke wij in het kort hier willen weergeven.
Zondagsmisbezoek volgens enige Amerikaanse studies
Studies

Plaatsen

Aantal
Katholieke

Catholic Digest (1)
J. H. Fichter (2) .
J. H. Fichter (3) .
G. A. Kelly (4) . .
McCaffrey (5) . .
J. B. Schuyler (6) .
G. J. Schnepp (7) .

U.S.
Zuiden
Zuiden
Florida
Midwest
Noorden
Oost-Kust

23.700.000
6.500
11.000
40.000
2.800
11.190
3.710

% van het aantal misbezoekers
Regelmatig

62
57
34
75
71
70
80

Onregelmatig

20
31
18
12
—
—
16

Nooit

18
12
48
13
30
4

( (1) nov. 1952 sq. Religion in America.
(2 en 3) Southern Parish, Chicago, 1951, p. 136-153.
(4) Catholics and Practice of the Faith, Washington, 1946.
(5) Youth in a Catholic Parish, Washington, 1941.
(6) Northern Parish, Chicago, 1960, p. 197-214.
(7) Leakage from a Catholic Parish, Washington, 1942).

Over het onderzoek van Fichter in New Orleans (Zuid) kunnen wij nog de
volgende bijzonderheden vermelden: regelmatige kerkbezoekers 57,43%, maandelijkse kerkbezoekers 14,73 %, tweemaal per jaar 8,56%, eenmaal per jaar
7,7%, helemaal niet 11,51%.
Een studie over New York geeft voor de katholieke bevolking een praxiscijfer van 30%. De aartsbisschop van San Francisco schat, dat ongeveer 35%
van zijn gelovigen regelmatig de H. Mis bijwoont op zondag.
In Latijns Amerika is de situatie zorgwekkend. Lima heeft een praxis religiosa
van 18%, Rio de Janeiro van 15 %, Buenos Airos van 13%. In een van de
arbeidersparochies in Buenos Airos welke 20.000 gelovigen omvat praktizeren
er niet meer dan 500, er zijn niet meer dan 50 gezinnen waarvan alle leden
praktizeren 23 ). Bij een kerkbezoektelling in de arbeidersparochie St. Joachim te
Cantiago telde men 384 gelovigen op een aantal van 11.724 parochianen. In de
parochie van Christus Koning in Sao Paulo kon Boer vaststellen, dat 23% van
de mannen en 36% van de vrouwen regelmatig praktizeerde 24).
22) Wij moeten hierbij wel vermelden, dat dit onderzoek weinig wetenschappelijke
waarde heeft en de cijfers derhalve zeer aanvechtbaar zijn.
23) Fr. Houtart, Line paroisse missionnaire de Buenos Airos in Lumen Vitae, 1955,
Vol. X, p. 348.
24) N. Boer, Classes sociais e pratica religiosa numa paroquia operaria de Sao
Paulo, Sao Paulo, 1953, p. 53-78.
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Kanttekeningen bij de cijfers
Aangezien de ruimte welke ons is toegemeten niet toelaat te spreken over de
oorzaken van het verminderde kerkbezoek in de grote steden willen wij volstaan
met enige kritische opmerkingen over de vermelde cijfers. De beide andere criteria der godsdienstige praktijk nl. de „religious attitude" en de solidariteit met
de kerkelijke gemeenschap hopen wij in een ander artikel nader te kunnen uitwerken.
Het kerkelijk praktizeren beweegt zich in de meeste steden tussen de 15 en
30%. Dit staat ons echter nog niet toe te spreken over een wet of een generalisering van de lage religieuze praktijk in de steden. Sommige steden vertonen
hogere cijfers dan het omliggende platteland, andere steden vertonen lagere
cijfers; bovendien zijn in een en dezelfde stad omvangrijke variaties waargenomen. De bevindingen uit de onderzoeken zijn slechts een invitatie om het gemiddelde cijfer voor de religieuze praktijk der meeste steden te stellen op 3015% en vervolgens om grondig na te gaan de oorzaken van het feit, dat de
observantie zo miniem is; en of het misschien geen dwalende gedachte is, dat
de praxis zo laag is. Er mag bier op gewezen warden, dat de aangehaalde cijfers
niet altijd een duidelijk beeld geven. Zijn de percentages genomen van de totale
bevolking, de totale katholieke bevolking, of de katholieke bevolking welke tot
kerkbezoek verplicht is. De zeer uiteenlopende wijze van berekening en correlatie laat geen exacte conclusies toe. Voor zover het mogelijk was hebben wij nagegaan hoe de cijfers welke in de rapporten van onderzoek vermeld staan tot
stand zijn gekomen, bij onderzoeken die niet onder deskundige leiding uitgevoerd zijn was dit gewoonlijk niet te achterhalen. De kerkbezoektellingen zijn
niet altijd op volkomen normale zondagen gehouden, veelal werd ook verzuimd
exact na te gaan wie die bepaalde zondag wettelijk verhinderd was. Bijna altijd
werd met een kerkbezoektelling genoegen genomen. In verschillende onderzoeken werden diegenen die op de zondag van de telling de H. Mis bijwoonden
gerekend tot de geregelde misbezoekers, een dergelijke conclusie mag men echter niet trekken. Wil men een juist beeld van de religieuze praktijk hebben dan
zal men rekening dienen te houden met gelovigen die slechts part-time praktizeren. Meer in het bijzonder kan men de volgende overwegingen maken bij de
gevonden cijfers:
1. Vrouwen praktizeren overwegend meer dan mannen, hun verhouding is
ongeveer twee tot een. Wat is de grond van dit verschijnsel? Is dit de vrouwelijke natuur? Indien dit zo is, hoe verklaart men dan dat de praktizerende vrouwen toch een minderheid vormen op het totaal aantal vrouwen. Is het misschien
de sterke emotie van de vrouw en haar gebondenheid en overgave aan een persoon ? Bestaat er misschien een nauwe verwantschap tussen observantie en het
vrij-zijn van economische activiteit; of is het antwoord eerder te vinden in de
sociofunctionele rol van de vrouw? Is het misschien een overblijfsel uit de historische, maatschappelijke positie van de vrouw? Wanneer deze verklaring op
zou gaan rijst de vraag hoe de huidige graad van kerkelijkheid bij de vrouwen
verklaard kan warden nu haar sociale positie grondig gewijzigd is. Geen enkele
socioloog of psycholoog heeft ons hiervoor tot nu toe een afdoende verklaring
kunnen geven. Het is nog een open vraag of de vrouw wel godsdienstiger is
dan de man. Hoogstwaarschijnlijk kan men alleen stellen, dat de vrouw op een
andere wijze godsdienstig is dan de man; zij laat het duidelijker en gevoeliger
9
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blijken. Het geestelijk leven van de man is meer op activiteit ingesteld en komt
pas tot ontwikkeling wanneer een beroep op zijn verantwoordelijkheid wordt
gedaan.
2. Naar de analyse van de leeftijd blijkt, dat tussen het verlaten van de lagere
school en het huwelijk velen de praktijk van het kerkbezoek opgeven. 'Poch is
dit verschijnsel niet zo algemeen als sommige onderzoekers veronderstellen.
Over het algemeen is de ratio van het „kerken" het laagst in de leeftijdsgroep
van 25 tot 45 jaar. Het ligt niet voor de hand, dat in de leeftijd van 14-25 de
waarden en normen plotseling veranderen, eerder mag men veronderstellen, dat
hun observantie gemotiveerd werd door het sociale voorbeeld en niet door persoonlijke overtuiging.
3. De kinderen uit de hogere standen en middengroepen schijnen over het
algemeen beter te praktizeren (67-53%) dan de kinderen uit arbeidersgezinnen
(50-21%). Dit zou een aanwijzing kunnen zijn voor het feit, dat niet de leeftijd
de dominerende factor is, maar eerder de sociale klasse waartoe men behoort.
Dit zou de thesis van E. Pin ondersteunen, die door zijn onderzoek meent te
moeten bevestigen dat het godsdienstig leven ten zeerste verbonden is met de
sociale klasse: „C'est a ce phenomene total que la pratique religieuse est liee,
c'est a la classe sociale. C'est du moins ce qui apparait dans l'echantillon de
societe urbaine que la paroisse Saint-Pothin constitue . elle interdit d'abord
toute explication A. la pratique a partir d'un quelconque „facteur", ou meme
d'une simple combinaison de facteurs . . . . elle interdit plus particulierement
d'accorder au „facteur" professionnel une priorite radicale" 25 ). De lage graad
van observantie wordt niet alleen bij de arbeidersjeugd aangetroff en, maar bij
de arbeidersklasse als zodanig. De ratio der praktizerende arbeiders ligt ver
beneden hun proportie op het totaal aantal katholieken. Het woord van Paus
Pius XI gesproken tot Mgr. Cardijn over „le plus grand scandale du XIX siecle", waarin de Kerk de arbeidende stand verloor, wordt in onze grote steden
maar al te zeer bevestigd.
***

Wanneer wij het christendom tegenover de stedelijke samenleving plaatsen,
zouden wij geneigd kunnen zijn met Karl Mannheim te aanvaarden, dat het
christendom vooral afgestemd is op een rurale samenleving, dit is echter foutief.
Het christendom eist een persoonlijke levenskeuze en totale persoonsovergave
welke voor de stedeling op zijn minst evengoed mogelijk is als voor de sterk
collectief gebonden dorpeling. Zij die erin geslaagd zijn door de vorming van
hun persoonlijkheid de massa-mentaliteit te doorbreken kunnen tot een actiever
godsdienstig leven komen dan de door traditie en overdreven sociale controle
gebonden plattelander. Wel gaan veel stedelingen ten onder aan de druk van de
ongodsdienstige sfeer welke door een meerderheid wordt geschapen. De sociale
pressie welke van de niet gelovige massa en samenleving uitgaat is een geheimzinnige macht, waartegen de individuele mens zich slechts met moeite kan verzetten. Kerk en parochie zijn zich dan ook terdege bewust hier te staan tegenover een der grootste sociale, pastorele en culturele problemen van deze tijd.
25 ) Emile Pin S.J., Pratique religieuse et classes sociales, Spes, Paris, 1956, p. 222-
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De politieke filosofie van
Dag Hammarskjoeld

PAUL RUYS S.J.

On the seas we sail we have to face all the storms and stresses
created bif the ideological, economic and social conditions of our world.
Aboard this new Santa Maria we have to meet the impatience of the
sailors who expect land on the horizon tomorrow, also the cynicism or
sense of futility of those who give up and leave us drifting impotently.
On the shores we have all those who are against the whole expedition,
who seem to take a special delight in blaming the storms on the ship
instead of the weather 1).

OEN hij eens op bezoek was bij een Amerikaanse vriend, zag Dag HamT
marskjOld in diens werkkamer een afbeelding hangen van de Santa Maria,
het schip waarmee Columbus de Atlantische Oceaan was overgestoken. Zijn taak
in de Volkerenorganisatie was wel te vergelijken met de expeditie van de Santa
Maria, vond hij en hij weidde verder uit over deze inval. Op verzoek van zijn
gastheer schreef hij zijn idee zelfs neer ander op de ets, in de woorden welke wij
hierboven citeren.
HammerskjOld had op dat ogenblik al ervaring opgedaan am te weten hoe
moeilijk de taak was waarmee hij was belast. Toen hij, op 10 april 1953, Trygve
Lie had opgevolgd, had hij de volgende eed afgelegd: „Ik zweer plechtig, de
functies welke mij als Secretaris-Generaal van de Organisatie van de Verenigde
Naties zijn toevertrouwd in alle trouw, discretie en geweten te vervullen. Ik
beloof (. . . .) uitsluitend de belangen van de Organisatie voor ogen te houden.
Voor alles wat de vervulling van mijn taak betreft, zal ik van geen enkele
regering of geen enkel ander gezag dan dat van de Organisatie instructies
vragen of aanvaarden". Na de eedaflegging lichtte de nieuwe Secretaris-Generaal voor de leden van de Algemene Vergadering de geest toe waarin hij zijn
ambt op zich nam: „Onze taak is een taak van verzoening en van wederopbouw
in het besef van de omringende werkelijkheid. Zij moet steunen op de eerbied
voor de wetten die de menselijke beschaving hebben opgebouwd. Zij eist een
stipte naleving van de regelen en principes die in het Handvest van deze Organisatie zijn vastgelegd. Deze Organisatie is ontstaan in de weeen en de moeilijkheden van de jongste oorlog. Met het oog op hetgeen een samenwerking
voor de wereldvrede zou moeten zijn, verenigt zij alien die gestreden hebben
tegen de verdrukking. Wij houden er verschillende belijdenissen en overtuigingen op na. De gebeurtenissen en gedachten die voor sommigen onder ons aan
1 ) Op de zeeen die wij bevaren moeten wij alle stormen en moeilijkheden trotseren
welke ontstaan uit de ideologische, economische en sociale situatie van onze tijd.
Aan boord van deze nieuwe Santa Maria moeten wij het hoofd bieden aan het ongeduld van de matrozen die voor morgen land aan de horizon verwachten en aan het
cynisme of nutteloosheidsgevoelen van degenen die het opgeven en ons onmachtig
laten rondzwalken. Aan wal staan zij die tegen de hele expeditie gekant zijn, die er
een bijzonder genoegen in schijnen te vinden de stormen aan het schip te wijten in
plaats van aan het weer.
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de oorsprong liggen van ons geloof, zijn bestanddelen van het geestelijk erf
van de mens, terwij1 zij vreemd zijn voor andere mensen. Maar boven alle
andere overtuigingen hebben wij deze waarheid in gemeenschap, die door een
Zweeds dichter in deze woorden werd uitgedrukt: „Het edelste gebed van de
mens is niet dat waarin hij vraagt om overwinning, maar dat waarin hij smeekt
om vrede".
Deze woorden pasten bij de gelegenheid. Zij gaven uitdrukking aan de diepe
overtuiging van hem die ze uitsprak. Zulk een hooggestemd inzicht in de taak
die hij op zich nam was overigens onontbeerlijk, wilde hij het hoofd kunnen
bieden aan de moeilijkheden die onvermijdelijk aan zijn opdracht verbonden
waren. Deze moeilijkheden vloeiden voort enerzijds uit de wijze waarop hij
aangesteld was en uit de niet duidelijk genoeg omschreven functies welke het
Charter aan het ambt verbond, anderzijds uit de politieke conjunctuur van het
ogenblik.
De Functie
1. De benoeming
Op de Conferentie van San Francisco hadden de afgevaardigden van de vijftig landen niet zozeer beraadslaagd over de inhoud van de functie van de
Secretaris-Generaal als over de wijze van zijn benoeming. Zou hij de enige verkozen ambtenaar van de Organisatie zijn, zoals de vertegenwoordigers van de
kleine landen het wensten, of zou hij gekozen worden samen met vijf andere
ambtenaren, die de vijf Groten, de permanente leden van de Veiligheidsraad,
zouden vertegenwoordigen, zoals toen reeds de bedoeling van de Sovjet-Unie
was? Zou hij uitsluitend door de Veiligheidsraad, het verbond van de Grote
Mogendheden, gekozen worden of door de Algemene Vergadering, waarin alle
Staten gelijk waren in soevereiniteit ? Zou hij gekozen worden door de Algemene Vergadering uit .een lijst van persoonlijkheden die door de Veiligheidsraad
zou worden voorgedragen, of zou hij worden aangewezen door beide organen
samen? Uiteindelijk was het deze laatste procedure die werd goedgekeurd:
artikel 97 van het Handvest bepaalt dat de Secretaris-Generaal benoemd wordt
door de Algemene Vergadering op aanbeveling van de Veiligheidsraad. In de
uitvoerende organen van de Volkerenorganisatie zou hij de enige ambtenaar
zijn die gekozen wordt; alle andere functionarissen zouden onder zijn verantwoordelijkheid benoemd warden, zodat het Secretariaat niet alleen een weerspiegeling zou zijn van de machtsverdeling in de wereld, maar ook het symbool
van de volkerengemeenschap. Voor de kleinere landen was de beslissing van
San Francisco niet de gedroomde oplossing, doch slechts een compromis tussen
hun belangen en die van de Grote Vijf. Deze laatsten behielden hun veto-recht:
de Veiligheidsraad kon slechts iemand aan de Assemblee voorstellen wanneer
ieder van de Grote Vij f akkoord ging. De vertegenwoordiger van Nederland
kantte zich fel tegen deze bepaling. Indien deze unanimiteitsregel werd toegepast, vreesde hij, zou de Secretaris-generaal meer tot tact en diplomatie tegenover de Grote Mogendheden gedwongen zijn dan tot gezond verstand en integriteit. Als daarbij nog een drastische beperking van de ambtstermijn werd gevoegd,
zou er van de zelfstandigheid van de functie niet veel overblijven. De tegenstand mocht niet baten: de Groten behielden hun vetorecht in het aanwijzen van
de candidaat en de ambtsduur werd op vijf jaar gesteld met de mogelijkheid van
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een herkiezing. Het gevolg was dat de Secretaris-generaal onvermijdelijk verstrikt
zou worden in een net van vaak tegenstrijdige belangen en inzichten. Alleen een
uitzonderlijk talent zou zijn persoonlijk prestige en de integriteit van zijn functie
hoog kunnen houden. Bovendien kende de functie geen enkel precedent, noch
in de nationale noch in de internationale politieke orde.
De Secretaris-generaal is „de hoogste administratieve ambtenaar van de Organisatie" (art. 97 van het Handvest); hij zal „in die hoedanigheid optreden in
alle bijeenkomsten" van de beraadslagende organen (art. 98); hij zal „alle
andere functies vervullen die hem door deze organen worden toevertrouwd"
(art. 98); hij kan „elke zaak, die naar zijn mening de handhaving van de internationale vrede en veiligheid kan bedreigen, ander de aandacht brengen van de
Veiligheidsraad" (art. 99); in de vervulling van zijn taak mag hij „geen instructies van enige Regering of van enige andere autoriteit buiten de Organisatie
vragen of ontvangen" (art. 100). Als hoof d van het Secretariaat noemt het
Handvest hem een der „voornaamste organen van de Verenigde Naties" (art. 7).
Veelzijdigheid van het ambt
Uit deze bepalingen blijkt, dat de magistratuur van de Secretaris-Generaal een
veelheid van functies en machten omvat. Wanneer het er echter op aan komt,
de uitvoerende functies in de U.N.O. nauwkeurig to omschrijven, blijft het
Charter uiterst gereserveerd. Veel werd overgelaten aan het oordeel en het initiatief van elke titularis. In de eerste jaren werd de uitvoering van besluiten vaak
toevertrouwd aan commissies van de Assemblee of de Veiligheidsraad; later,
toen de toenemende spanning tussen Oost en West deze werkwijze moeilijker
maakte, werden steeds meer opdrachten, stilzwijgend of uitdrukkelijk, aan de
Secretaris-Generaal gegeven. Van het oordeel en het initiatief van Trygve Lie
eerst, later en voornamelijk van Dag HammarskjOld, hing het af, niet alleen of
de beoogde resultaten werden bereikt, maar ook of er een praktijk werd ingevoerd die een gewoonterechtelijke omvorming van het Handvest tot gevolg zou
hebben.
In de Volkenbond vervulde de Secretaris-Generaal een zuiver administratieve
rol: hij was de eerste ambtenaar van de Organisatie. Tegenover de volstrekte
decentralisatie die tot dan toe in de internationale gemeenschap geheerst had,
was dit statuut reeds een grate vooruitgang. Het U.N.O.-Handvest ging echter
nog verder: naast zijn administratieve opdracht werd aan de Secretaris-generaal
ook een zelfstandige politieke taak toegewezen. Daarmee kreeg de functie een
heel andere inhoud, die niet geheel meer gedekt werd door de titel. De Secretaris-generaal van de U.N.O. is veel meer dan een „secretaris-generaal" in de
nationale staatsordening; de titel van „kanselier", die Lord Cecil indertijd voorstelde voor de hoogste ambtenaar van de Volkenbond zou met meer recht mogen
toegekend worden aan zijn opvolger in de Verenigde Naties.
In de nationale ruimte maakt de moderne staatsordening een duidelijk onderscheid tussen de administratieve functie en de regeringsfunctie, tussen de uitvoerende macht en de wetgevende: politieke en administratieve functies zijn
hier zelfs onverenigbaar. In de internationale ruimte, die voorlopig gekenmetkt
blijft door een verregaande politieke en juridische decentralisatie, kan dit onderscheid nog niet volledig doorgevoerd worden. Er bestaat geen internationale
regering, geen georganiseerde beslissingsmacht en daarom alleen reeds zou een
scherpe afbakening van de verschillende functies ongegrond zijn. De functie
2.
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van Secretaris-Generaal, zoals die in het Charter wordt omlijnd, is dan ook
slechts een eerste schets van een centraal orgaan in de internationale ordening.
Zoals in alle gebieden van het leven is ook bier alleen een wisselwerking tussen
orgaan en functie, in de voortdurende confrontatie met steeds nieuwe opgaven,
in staat, de geledingen van het orgaan te vermenigvuldigen, te vervolmaken en
te specialiseren. Alleen op deze wijze, vanuit de praktijk, wordt op de duur een
objectieve afbakening van de verschillende functies mogelijk. Aldus was de taak
van het Secretariaat er een van experimentele aard, een trial zou men kunnen
zeggen. Maar indien deze poging slaagt, kan zij leiden tot een objectieve, organische ordening in de internationale betrekkingen en een einde maken aan de
onheilspellende anarchie.
Krachtens het Handvest is de Secretaris-Generaal van de U.N.O. dus een
ambtenaar en een regeerder; hij is uitgerust met een moreel en een politiek gezag; hij draagt bij tot het bepalen van de doelstellingen van de Organisatie en
speelt aldus een politieke rol; hij is het instrument van de politiek welke door
de beraadslagende organen wordt gedefinieerd en vervult aldus een diplomatieke rol. Men noemt hem „het twaalfde lid van de Veiligheidsraad", omdat
hij beschikt over het recht van initiatief in zaken die vrede en veiligheid aanbelangen; met evenveel recht noemt men hem de „eerste ambtenaar van de Organisatie", omdat hij aan het hoofd staat van een administratie die geen andere
trouw kent dan de doelstellingen en beginselen waarop de hele organisatie
steunt.
Het gebrek aan een duidelijke omschrijving van de executieve functies in het
Handvest laat voor de titularissen een ruime marge open voor discretionaire
waardering van hun taak. De tegenstrijdige belangen van de Staten-leden, de
spanning tussen de Grote Mogendheden en de kleine Staten, de ideologische
meningsverschillen tussen de communistische Staten en de Westerse, de wrijvingen tussen de oudere Staten en de jongere, al deze opposities staan een volkomen gelijkluidende bepaling van de doelstelling van de maatschappij der
leden in de weg. De besluiten van de Veiligheidsraad of van de Assemblee die
een politieke actie voorschrijven, zijn vaak het resultaat van talloze compromissen; het totstandkomen van een „gemeenschappelijke wil" veronderstelt vaak
een uitzonderlijke diplomatieve virtuositeit. Wil de Organisatie, die het instrument is van de voorgeschreven actie, niet volledig lam warden gelegd, dan zal
de eerste taak van de Secretaris-Generaal er vaak in bestaan, het verwarde kluwen van een resolutietekst uiteen te rafelen en tot een eenvoudige leidraad te
herleiden.
3. De politieke conjunctuur
De ontwikkeling van de internationale betrekkingen sedert 1945 heeft een
merkbare weerslag gehad op de wijze waarop de spelregels die in het Charter
vervat liggen, werden toegepast.
Toen HammarskjOld, zeven jaar na de oprichting van de Organisatie, de
plaats van Lie innam in de glazen building van de U.N.O., was er reeds heel
wat troebel water door de East Hudson River gevloeid. De toenemende onenigheid tussen de Grote Mogendheden en het onvoorziene grote aantal Russische
veto's hadden de Veiligheidsraad verlamd: de koude oorlog had de gewrichten
van dit orgaan bevroren; het statutair evenwicht tussen de twee voornaamste
beraadslagende organen, de Veiligheidsraad en de Assemblee, was verbroken
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en daardoor was de Assemblee aan de top van de Organisatie komen te staan;
het ontvoogdingsproces van de koloniale volkeren was zich in snel tempo aan
het voltrekken en vele Staten stonden op de drempel van de Organisatie. wachtend op een gezamenlijke wenk van de Groten om hun bestaan luidruchtig
kenbaar te maken binnen de ruimte van de Verenigde Naties. Toen Trygve Lie
de teugels in handen nam telde de Volkerenorganisatie 51 leden: 19 van het
„Westerse", 6 van het „Communistische" en 26 van het „neutralistische" blok.
Toen HammarskjOld gekozen werd, waren er 60 leden: 21 westerse, 5 communistische (minus Zuid-Slavie) en 34 van het neutralistisch blok. Thans zijn er
99 leden: 23 - 9 - 67. Hierdoor werd de samenstelling van de Organisatie gewijzigd, doch deze verandering vond haar weerspiegeling alleen in de Algemene
Vergadering: alle andere organen behielden dezelfde samenstelling als in 1945.
Gaandeweg had Dag HammarskjOld het prestige en de bruikbaarheid van
zijn functie en van de Organisatie die hij vertegenwoordigde aanzienlijk verhoogd. Toen hij zijn taak opnam in april 1953, was niet alleen de Veiligheidsraad zo goed als geheel uitgeschakeld: met het Secretariaat was het al niet veel
beter gesteld. De Sovjet-Unie had Trygve Lie de actieve rol niet vergeven die hij
in de Koreaanse kwestie had gespeeld en weigerde nog verder betrekkingen met
hem te onderhouden. De oorlog in Korea die de Amerikanen voerden onder de
U.N.O.-vlag liep naar zijn einde, maar de Organisatie werd hardnekkig buiten
de regeling van het wapenbestand gehouden. Samen met de dooi in de internationale betrekkingen die volgde op de dood van Stalin, werden echter nieuwe
perspectieven geopend voor de Volkerenorganisatie en ongetwijfeld was het de
verdienste van de nieuwe Secretaris-Generaal dat hij van de gunstige omstandigheden gebruik wist te maken om aan de U.N.O. een vernieuwd medezeggenschap in de internationale problemen te bezorgen. In het begin van 1955 bracht
hij een bezoek aan Peking, met de opdracht van de Assemblee de vrijlating van
Amerikaanse vliegeniers te bewerken die gedurende de Korea-oorlog gevangen
waren genomen. Het was een uiterst delicate zending: de Communistische regering van China werd, vooral onder druk van de Amerikanen, buiten de U.N.O.
gehouden en had aldus een gereed voorwendsel om de Secretaris-Generaal of te
wijzen. Hij slaagde er echter in de vrijlating te verkrijgen en dit eerste succes
deed zijn aanzien en het vertrouwen in zijn diplomatieke begaafdheden gevoelig
stijgen. Daarop volgden zijn bemiddeling in het geschil tussen Frankrijk en
Tunesie betreffende het bombardement van Sakhiet Sidi Youssef, zijn krachtdadig optreden in de Suez-crisis, waarvoor hij samen met Lester Pearson de f ormule van de „Blauwhelmen" uitdacht, zijn bezoek aan Laos, zijn initiatief in
Kongo. Zijn positie in het internationale leven bereikte haar hoogtepunt in.
1958, toen de Sovjet-regering voorstelde dat hij zou deelnemen aan de conferentie „op het hoogste niveau" ter oplossing van de crisis in de Libanon. De Secretaris-Generaal werd hierdoor op voet van gelijkheid geplaatst met de opperste
leiders van de Grote Mogendheden en aan zijn functie en persoon werd officieel
een politieke rol van de eerste rang toegekend. Doch enkele jaren zou dezelf de Sovjet-regering, ontevreden met zijn optreden in de Kongo-kwestie, niet
alleen Hammarskjiilds ontslag eisen, maar zelfs de afbraak voorstaan van het
eenhoofdig secretariaat.
Hiermee zijn in het kort de etappes uitgetekend van Hammarskjiilds carriere,
voor hij een tragische dood vond in het vervullen van zijn opdracht in Kongo.
Voor de toekomst van de internationale organisatie zelf is het echter misschien
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van groter belang even een schets te geven van de ideeen welke hem in zijn
optreden bezielden, zoals hij die vaak heel scherp uiteen heeft gezet in de
U.N.O.-debatten, in zijn redevoeringen en vooral in de inleidingen welke hij
schreef voor het jaarlijks verslag van de Organisatie.
De politieke filosofie
De geschiedenis van de beschaving wordt beheerst door een dynamisch proces
van strijd en botsing. Verschillende opvattingen over de vrijheid van de mens
en van de geest of over de menselijke waardigheid zijn voortdurend met elkaar
in strijd. Het is een strijd die geleverd wordt in elk van ons, die zowel onze
eigen landgenoten als de volkeren in andere landen verdeelt. De scheidingslijn
welke hij veronderstelt, valt met geen enkele politieke of geografische grens
samen. Uiteindelijk gaat het om een strijd tussen het humane en het sub-humane
in elk individu en in elke gemeenschap (Redevoering, Cambridge, 5 juni 1958).
In het stadium van ontwikkeling waarin de menselijke maatschappij zich
heden bevindt, spelen de politieke interessen een veel grotere rol dan vroeger.
De mens heeft leven voorzien in zijn meest elementaire behoeften, hij hoeft niet
meer heel zijn aandacht en al zijn krachten te besteden aan het winnen van zijn
dagelijks brood; hij heeft meer tijd om zich een oordeel te vormen over de maatschappelijke ordening waarin hij leeft of wenst te leven. Zelfs zij die in deze
wereld nog hoofdzakelijk op hun elementaire Ievensbehoeften zijn aangewezen,
worden in hun bestaan gepolitiseerd door de snelle en verreikende communicatiemiddelen van nieuws en propaganda. Het toenemend belang van de politieke
interessen in het bestaan van onze maatschappij dreigt nieuwe gevaren te scheppen voor het behoud en de ontwikkeling van een harmonisch maatschappelijk
leven. Een „gepolitiseerde" wereld is een wereld waarin de individuele reacties
beheerst worden door en onderworpen worden aan de belangen van de groep
en vaak wordt daarom het conformisme tot een ideaal verheven. Het is een
wereld waarin de tactiek vaak de voorrang krijgt op de wezenlijke waarden en
daarom lopen wij het risico onze ware belangen uit het oog te verliezen am
propaganda-zegepralen na te streven. Het is een wereld waarin de predikant
gevaar loopt zich meer moeite te getroosten om de instemming te winnen
van degenen die reeds bekeerd zijn dan om de zondaars te bekeren. Als wij
voor die bekoringen bezwijken, dan zijn wij niet langer in staat onze ware
inzichten mee te delen aan hen die met ons van mening verschillen of te luisteren naar wat zij zelf over hun houdingen en gedragingen te zeggen hebben. In
de mate dat men zulk een toestand vaste voet laat krijgen, wordt de „gepolitiseerde" wereld een inhumane wereld (Redevoering te Miami, Verenigde Staten,
19 mei 1958).
Deze gedachte, die HammarskjOld aan de Duits-Joodse filosoof Max Buber
ontleende, trachtte hij ook op de Volkerenorganisatie toe te passen. Voor hem
was de U.N.O. een forum waarin de bevoorrechte woordvoerders van alle volkeren voor het eerst of opnieuw tot een dialoog konden komen. De Organisatie
is geen doel op zichzelf. Zij is een instrument dat de Lid-Staten uitgedacht
hebben om hen te helpen in hun streven naar vrede. Of dezen in een gegeven
omstandigheid dit instrument willen gebruiken ofwel naar andere middelen of
werkwijzen willen Brij pen, hangt tot op zekere hoogte of van de weloverwogen
opinie van de regeringen omtrent de meest doelmatige manier om de doelstel-
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ling van het Handvest te verwezenlijken (Inleiding, Verslag, 1953 - 1954).
Wanneer zijn Organisatie in grote problemen, als de ontwapening of de
Duitse kwestie, niet tot de besprekingen van de Groten werd toegelaten, koesterde HamrnarskjOld geen kleinzielige spijtgevoelens. Hij betreurde het alleen
dat de middelen welke de U.N.O. ter hand kon stellen niet aangewend werden
wanneer zij ook een nuttige bijdrage tot de ontspanning of de oplossing van
netelige kwesties konden leveren. De doelstellingen van de Oorkonde van San
Francisco achtte hij groter dan de middelen die de Organisatie ter beschikking
van de leden kon stellen. In de hitte van de Suez-crisis, op het ogenblik dat het
Engelse en het Franse veto iedere actie voor een herstel van de vrede stop dreigden te zetten, verklaarde hij dat de beginselen van het Charter veel groter waren
dan de Organisatie waarin zij belichaamd waren en dat haar doelstellingen
heiliger waren dan de politiek van ieder yolk of Staat (Verklaring in de Veiligheidsraad, 31 oktober 1956). Van de bruikbaarheid van de U.N.O. had hij
nochtans een veer hoge dunk en hij deinsde niet terug voor initiatieven die deze
bruikbaarheid nog zouden kunnen vergroten en meer differentieren.
In de inleiding op het laatste verslag dat nu als zijn politiek testament kan
gelden, bepleit hij de doelmatigheid van de Organisatie en haar meest geintegreerd orgaan, het Secretariaat. Hij keert zich tegen de opvatting, in het laatste
jaar duidelijk door de Sovjet-Unie naar voren gebracht, volgens welke de
U.N.O. nog slechts een permanente conferentie zou zijn zonder uitvoerende
bevoegdheid, vergelijkbaar met b.v. de Haagse Conferenties van 1899 en 1907.
Hij geeft toe dat deze opvatting zich kan beroepen op de geschiedenis en op
tradities van een nationals politiek die steunt op de leer van de Staatssoevereiniteit. Doch zij kan, naar zijn mening, slechts een uitgangspunt zijn voor een
verdere meer gecentraliseerde actie, voor een bestendige vooruitgang naar meer
doelmatige vormen van actieve internationale samenwerking. Het Secretariaat
kan zijn taak alleen dan blijven vervullen indien de verdeling in machtsblokken
niet overgeplant wordt in zijn boezem. Het troika-stelsel zou volgens hem iedere
executieve taak onmogelijk maken en de beginselen zelf van het Handvest
tegenspreken. Indien het Secretariaat zou samengesteld warden naar het model
van de machtsverdeling in de wereld, dan zou men in de praktijk een einde
maken aan de toepassing van de principes van democratische gelijkheid van
Staten en individuen, men zou niet verder komen in het bieden van gelijke
economische kansen aan de minder bedeelde volkeren, het rechtvaardigheidsbeginsel in de internationale betrekkingen zou in het gedrang komen en de
U.N.O. zou niet meer kunnen dienen „om de komende geslachten te beveiligen
tegen de oorlogsgesel" (Inleiding, Verslag, 1960 - 1961).
Heel de actie van de Sovjets tegen een eenhoofdige leiding van het Secretariaat had haar oorsprong gevonden in hun misnoegdheid over het optreden van
HammarskjOld in Kongo. HammerskjOld had in deze kwestie een stoutmoedig
beroep gedaan op de theorie van de „veronderstelde machten" (implied powers)
welke het Charter, krachtens artikels 98 en 99 aan de Secretaris-Generaal toekent. Hij beriep zich op formules die hem dierbaar waren geworden: „verzoeningsdiplomatie" tegen machtsdiplomatie, „preventieve diplomatie" in plaats
van genezende diplomatie. Hij stond hier voor nieuwe ervaringen, nieuwe experimenten. Indien hij slaagde, zou hij een precedent en een gewoonteregel scheppen, die de U.N.O. zou verheffen boven het statuut van een permanente conferentie en op het niveau brengen van een geconcerteerde actie van de internatio-
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nale gemeenschap. De U.N.O.-actie in Kongo vond volgens hem haar
rechtvaardiging in de bezorgdheid van de internationale gemeenschap om te
voorkomen dat deze streek verdeeld zou worden door de strijd tussen het Communistisch en Westers blok. (Inleiding. Verslag, 1959 - 1960).
Indien de dienstbaarheid van de Secretaris-Generaal als een der hoofdorganen
van de Organisatie dient behouden te blijven, dan moet ook zijn onpartijdigheid
geeerbiedigd worden. Hij moet weigeren de dienaar te worden van om het even
welke macht. Aan Chroestsjef, die hem vorig jaar verweet de lakei te zijn van de
kolonialisten, antwoordde hij dat het niet de Sovjet-Unie of enige andere grote
mogendheid was die de Verenigde Naties nodig heeft, maar wel al de andere
Staten. Toen Chroestsjef in april jl. tegenover de Amerikaanse journalist Walter
Lippman verklaarde dat er wel neutrale landen bestaan, maar geen enkeling die
waarlijk neutraal kan zijn en daarmee de Secretaris-Generaal bedoelde, antwoordde HammarskjOld: „Een internationaal ambtenaar kan niet van gebrek aan
neutraliteit beschuldigd worden eenvoudigweg omdat hij stelling heeft genomen
in een betwiste aangelegenheid, wanneer het zijn plicht is dit te doen en het niet
vermeden kan worden. Wel dient de internationale ambtenaar zich in acht te
nemen. Er wordt van hem echter niet gevraagd „neutraal" te zijn in deze zin
dat hij geen sympathieen of antipathieen mag hebben, dat er geen belangen zijn
die hem als persoon nauwer aan het hart liggen dan andere of dat hij geen
ideeen of idealen mag hebben. Van hem wordt alleen gevraagd dat hij zich volkomen bewust zal zijn van deze menselijke reacties en zich zelf zo weet te
beheersen, dat zijn persoonlijke overtuigingen zijn daden niet beinvloeden. De
levensomstandigheden waarin hij zich zelf geplaatst ziet, zijn niet uniek. Heeft
een rechter ambtshalve niet dezelfde verplichting?" (Redevoering. Oxford, 30
mei 1961). Zoals de Organisatie zelf, moet hij zich verzetten tegen iedere handeling die tegenstrijdig zou zijn met de beginselen van het Handvest en moet hij
een politiek verdedigen die overeenstemt met deze principes, niet uit geest van
partijdigheid, maar uit geest van trouw aan de Oorkonde (Inleiding, Verslag,
1953 - 1954).
Dit zijn enkele trekken uit de politieke filosofie die Dag HammarskjOld ontwikkelde gedurende de acht jaren waarin hij als eerste ambtenaar van de Verenigde Naties fungeerde. Zij zijn gekenmerkt door de gebeurtenissen en omstandigheden die zijn ambtstermijn kenmerkten. De Organisatie, die hij als ,een
instrument van vrede beschouwde, zal nog lie jaren de stempel van zijn beleid
en van zijn inspiratie dragen. Zoals het Handvest zelf, vonden zijn beginselen
hun diepste inspiratie in de constanten van de Westerse beschaving. Misschien
gaan de Europese, en de Westerse landen in het algemeen, zich thans enigszins
vreemd voelen temidden van de meerderheid van Aziaten en Afrikanen. Doch
zij moeten alles doen wat mogelijk is om het gesprek open te houden binnen de
muren van het U.N.O.-gebouw. Opdat deze dialoog met de Derde Wereld volop
vruchtbaar zal zijn, is het wellicht nodig dat zij vooraf onder elkaar nieuwe vormen vonden om uitdrukking te geven aan de diepere solidariteit die hen samenbindt. In ieder geval hebben zij het recht niet, de U.N.O., als de uitgelezen
plaats van ontmoeting, te miskennen of te verwaarlozen.

GODSDIENSTIGE KRONIEK

Herenigingspogingen
en de Engelse staatskerk
DR. W. PETERS S.J.

een speciaal secretariaat ter bestudering van de hereniging
N Uvaner ineenRome
verdeeld Christendom is opgericht, mogen de katholieken niet

onverschillig blijven ten opzichte van pogingen die elders ondernomen worden
om verdeeldheid te helen. Reeds vOOr de oorlog, maar vooral na de oorlog,
heeft de Engelse Staatskerk zich veel moeite en energie getroost op dit gebied.
Zij heeft in eigen koninkrijk gesprekken gevoerd met verschillende kerkgenootschappen, met methodisten, presbyterianen, congregationalisten en baptisten 1).
De directe resultaten van deze besprekingen zijn beneden de verwachtingen gebleven: van hereniging, van opnieuw een warden, is nog geen sprake. Het
merkwaardige is dat deze zelfde Staatskerk in het vrij recente verleden (1955)
opgeroepen werd, en in de nabije toekomst (1963) opgeroepen zal warden, om
haar goedkeuring te hechten aan soortgelijke pogingen, die elders wel met succes werden bekroond. We hebben hiermede op het oog de Church of South
India, die in 1947 ontstond uit een samenvoeging van vier Anglikaanse diocesen, methodisten, congregationalisten en presbyterianen: in 1955 werd deze
nieuwe kerk erkend met dien verstande dat de Staatskerk een, zij het nog beperkte, gemeenschap (limited inter-communion 2 ) ) aanvaardde. In dit jaar
1) Ter orientatie het volgende omtrent ieder van de genoemde kerkgenootschappen:
Voor de congregationalisten is iedere gemeente een autonome kerk; het priesterschap berust bij de gemeente, bij voorganger en leden, en priesterlijke macht wordt
door Christus zelf geschonken zonder de tussenkomst van bisschoppen of presbyters;
wat betreft leer en liturgie vertoont dit kerkgenootschap nauwe verwantschap met het
hervormd christendom.
Voor de presbyterianen bestaat het bisschopsambt evenmin; de bedienaars worden
door de gemeente gekozen, maar gewijd door de presbyters. Wat de leer betreft, blijven zij in mindere of meerdere mate getrouw aan Calvijn; men denke aan een figuur
als John Knox, de stichter van de Kerk van Schotland.
De methodisten staan in zekere zin buiten de controverse om het episcopaat (de
Methodistische Kerk in Amerika heeft haar eigen bisschoppen); in hun godsdienstbeleving zijn ze weinig sacramenteel, maar zeer sterk devotioneel en zelfs emotioneel.
Hun pietisme vertoont een puriteinse inslag en is gekant tegen alle theologisch getwist.
Voor baptisten mag het doopsel slechts aan hen worden toegediend, die dit vooraf
laten gaan door een oefening van geloof en berouw. Hun gemeenten bezitten een
hoge graad van onafhankelijkheid. Liit de geschiedenis weten wij hoe fanatiek protestant ze kunnen zijn; een Calvinistische kleur is ook nu nog duidelijk kenbaar in hun
leer.
2) Men onderscheidt full communion en intercommunion. De eerste behelst een
volledige communicatio in sacris tussen verschillende zuster-kerken onderling en de
moederkerk; een duidelijk voorbeeld hiervan vinden we in de Anglican Communion.
De laatste laat slechts een beperkte communicatio in sacris toe, die voornamelijk bestaat in het deelnemen aan Avondmaal en uitwisseling van het preekgestoelte en
vindt plaats tussen twee kerken van verschillende oorsprong: zo bestaat er een intercommunion tussen de Engelse Staatskerk en de Zweedse Kerk. Waar er tussen twee
kerken van verschillende oorsprong een volledige communicatio in sacris bestaat,
zoals dit b.v. het geval is tussen de Engelse Staatskerk en de Oud-katholieken, wordt
sinds de jongste Lambeth Conference ook gesproken van full communion.
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nog zal dezelfde Staatskerk haar oordeel moeten uitspreken over twee nieuwe,
nog aan de gang zijnde herenigingspogingen. De nieuw op te richten Church
of North India/Pakistan, die zal bestaan uit twee onafhankelijke, maar verenigde kerken, te weten die van Noord-India en die van Pakistan, is een samengaan
van presbyterianen, congregationalisten, baptisten en van een gedeelte wat nu
heet The Church of India, Pakistan, Burma and Ceylon; dit is een Anglikaans
kerkgenootschap, dat aangesloten is bij de zgn. Anglican Communion. De tweede nieuw op te richten kerk zal zijn de Church of Lanka, en zal bestaan uit
twee diocesen van de zo juist genoemde Anglikaanse Kerk van India, Pakistan,
Burma en Ceylon, methodisten, presbyterianen en baptisten, terwijI een diocees
van de jonge Church of South India zich hierbij ook zal aansluiten. Beide nieuwe kerken hebben hun plannen zorgvuldig op schrift gesteld; deze staan bekend
als resp. The North India/Pakistan Plan en The Ceylon Scheme 3). Het lijdt
geen twijfel of de Engelse Staatskerk zal beide kerken straks erkennen; immers,
zowel het plan als schema werd ter bestudering aan de Staatskerk toegestuurd;
op- en aanmerkingen werden daarna de verantwoordelijke commissies ter kennis
gebracht en hiermede is rekening gehouden, hetzij in de vorm van een aangebrachte verandering in de tekst, hetzij in de vorm van een nadere verklaring van
wat er met een bepaalde formulering precies bedoeld werd.
Zoals in 1955 het geval was, zal ook deze erkenning geduchte beroering
brengen in de Staatskerk. Dit is ook a priori te verwachten: wanneer immers
ginds blijkbaar lukt wat in eigen huis tot nu toe tot falen gedoemd is, ligt het
voor de hand dat men ginds met princiepen heeft gewerkt, die hier onaanvaardbaar zijn. Het allereerste toch waar vele trouwe leden der Anglikaanse Kerk
over vallen, is dat eenheid verkregen wordt ten koste van scheuring, althans
afscheuring. Want de vier diocesen in Zuid-India een tiental jaren geleden, en
de gehele Anglikaanse Kerk van India, Pakistan, Burma en Ceylon, maken zich
los van de Anglican Communion: en geen beter bewijs hiervoor dan dat voor
de meest volmaakte full communion gesubstitueerd gaat worden een beperkte
intercommunion. We zeggen: vele trouwe leden: maar lang niet alle, noch de
Staatskerk als geheel. Anders had zij immers nimmer een zekere goedkeuring
kunnen hechten aan dergelijke herenigingspogingen. Of zijn er princiepen die
hier onaanvaardbaar zijn, maar wel aanvaardbaar als het overzeese gebieden betreft ? Meet de Staatskerk met twee maten ?
Om een verklaring te geven van deze merkwaardige tegenstrijdigheid willen
wij eerst de pogingen tot hereniging in het Oosten zelf nauwkeurig bekijken.
We behoeven hier geen onderscheid te maken tussen het Plan van Noord-India.
en Pakistan en het Schema van Ceylon; in grote trekken zijn zij, zelfs wat formulering betreft, identiek. Bovendien verschillen zij niet veel van de constitutie
van The Church of South India, behalve dat zowel Plan als Schema rekening
houden met de baptisten, die zich buiten de hereniging in Zuid-India hielden.
Waar het bij deze herenigingspogingen erom gaat geheel verschillende en sterk
uiteenlopende vormen van christen-zijn bij een te brengen, ligt het voor de hand
dat men zich min of meer opzettelijk de Anglikaanse Staatskerk tot voorbeeld
3 ) De volledige tekst van Plan en Schema werd gepubliceerd in Ceylon, North
India, Pakistan: A Study in Ecumenical Decision. Deze uitgave bevat ook het oordeel dat door een speciale commissie van de Staatskerk hieromtrent gegeven werd;
het geheel wordt zeer summier ingeleid door Bishop Bayne (S.P.C.K., London, 1960,
249 pp., 8 sh. 6 d.). Onze verwijzingen betreffen steeds dit werkje.

HERENIGINGSPOGINGEN EN DE ENGELSE STAATSKERK

141

stelt. Sinds de tak-theorie werd opgegeven, heeft men immers in de Staatskerk
steeds meer gewerkt met „different traditions", „various forms of churchmanship", e.d. om de grote innerlijke verscheidenheid op het terrein van de leer en
de liturgie te rechtvaardigen. Voor iedere buitenstaander is het overduidelijk dat
de eredienst alle schommelingen toelaat van de meest uitgesproken Roomse
Hoogmis tot de soberste protestantse woorddienst, iets wat zich in de kerkgebouwen vaak bij een eerste binnenkomen reeds onmiddellijk opdringt. Hiermede loopt parallel een wijde divergentie van wat men tot de geopenbaarde leer
rekent: comprehensiveness blijkt in feite ruimte toe te laten voor vagevuur en
de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie, alsook voor de
ontkenning van Christus' verrijzenis, en zelfs zijn godheid (men denke hier aan
stromingen als uiterst links evangelisme en fundamentalisme). Voor de buitenstaander die enigszins bekend is met de structuur van de Staatskerk, is het duidelijk dat blijkbaar het zgn. Lambeth Quadrilateral 4), dat een minimum van
door ieder te aanvaarden waarheden bevat, buitenmate elastisch is. Het is dan
ook geenszins te verwonderen dat zich aaneensluitende kerkgenootschappen dit
Lambeth Quadrilateral als dogmatisch uitgangspunt nemen, en d.aa.rbij niet verzuimen om de ruimte die het alien gunt intact te laten. Inderdaad wordt het
niet met name genoemd, maar de formulering van het geloofsstandpunt in zowel Plan als Schema herinnert maar al te duidelijk aan zijn vier punten. De
nieuwe kerken hebben zich echter niet tevreden gesteld met dit Lambeth Quadrilateral eenvoudig over te nemen; ze hebben het nog enigszins uitgebreid,
waardoor men er zich nog vrijer in bewegen kan. Het Noord-India/Pakistan
Plan vermeldt immers ook de Confessies uit de zestiende en zeventiende eeuw
als „worthy exponents of the Word of God": hierbij sluipen dus typisch protestantse doctrines als de rechtvaardiging door het geloof, de voorbeschikking
e.d. de nieuwe kerk binnen. In een later gegeven verklaring werd duidelijk
gemaakt dat deze invoeging noodzakelijk was, wilde men de continuiteit van de
zich aansluitende kerken garanderen, zulks mede met het oog op overname van
bezit en eigendom door de nieuwe kerk. Het lijkt ons niet erg overtuigend,
vooral niet wanneer er op volgt dat deze confessies ook als leersystemen in kerk
en seminarie mogen doorgegeven en bij de onderrichting der gelovigen gebruikt
mogen worden. 0.i. staan we hier voor dogmatisch diep ingrijpende verschillen,
waar de kerkgenootschappen in het nabije Oosten een uitweg hebben gevonden,
terwiji noch de Engelse Staatskerk ;nosh de zgn. vrije kerken in Engeland in
deze enige concessies konden doen.
Het Church of North India/Pakistan Plan vermeldt uitdrukkelijk dat de
belijdenis, zoals deze in elk der zich verenigende kerken geleerd werd, na de
4) Het Lambeth Quadrilateral geeft deze vier punten als wezenselementen van het
depositum fidei, zonder hetwelk iedere vorm van hereniging onmogelijk is:
de erkenning van Oude en Nieuwe Testament als het geopenbaarde Woord Gods;
de erkenning van de geloofsbelijdenis van Nicea als afdoende samenvatting van het
christelijk geloof;
erkenning van twee sacramenten: doop en avondmaal, toegediend met Christus'
woorden en de door Hem voorgeschreven elementen;
erkenning en aanvaarding van het historisch episcopaat, plaatselijk geadapteerd aan
de verschillende behoeften van mensen en volkeren, die door God tot de dne Kerk
worden geroepen.
Een ietwat uitgebreide formulering van deze vier grondslagen vindt men in de
Encycliek uitgegeven door de Lambeth Conference van 1920, met de titel: Appeal to
All Christian People.
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hereniging gehandhaafd mag worden: apart wordt melding gemaakt van de
geloofsbelijdenis van de United Church of India (deze kerk vermeldden we
niet, omdat zij een samensmelting is van presbyterianen en congregationalisten,
die in 1924 tot stand kwam). Een Appendix geeft deze geloofsbelijdenis, die
voornamelijk een parafrase is van de twaalf artikelen van het Geloof, met als
direct in het oog lopende omissie dat er over de heilige, katholieke, apostolische
en ene Kerk nauwelijks gerept wordt: iets wat we verwachtten, gezien de kerkidee van presbyterianen en congregationalisten (pp. 121, 154 vlg.).
Waar ieder der zich verenigende kerken dus eigenlijk geen enkele veer behoeft te laten, om het wat oneerbiedig uit te drukken, is het begrijpelijk en voor
de hand liggend dat de klemtoon gelegd wordt op enkele fundamentele waarheden die een zeker minimum aan geopenbaarde leer bevatten, terwijl men
daarnaast „freedom of opinion . . . . and of action" garandeert (p. 22), alsook
voortdurend alle ruimte laat voor ieders overtuiging en ieders theologische
interpretatie (enkele voorbeelden op p. 23, 31, 37, 128, 159, 171, 191).
Over de eredienst wordt in Schema en Plan niet veel geschreven. Het Plan
vermeldt Holy Communion, terwiji het Schema daarenboven spreekt van The
Lord's Supper: er wordt de grootste vrijheid gelaten wat betreft de viering zelf,
en iedere gemeente en geestelijke kan kiezen uit die verschillende wijzen die de
kerken voor de hereniging volgden. Wordt een nieuwe vorm van Eucharistische
viering opgesteld, dan zal deze bepaalde met name vermelde elementen moeten
bevatten. Wat het doopsel aangaat is grote vrijheid gelaten zowel wat betreft de
wij ze van toodiening, alsook de leeftijd waarop het sacrament zal warden toegediend. Op de vraag of deze twee sacramenten al dan niet op zich werkdadige
tekenen zijn, wordt geen duidelijk antwoord gegeven. Men is niet ingegaan op
de suggestie van de Anglikaanse Kerk om in de definitie „Sacrament is a sign
and seal . . . ." het woord effectual voor sign in te lassen.
Het grootste gedeelte zowel van Plan als Schema wordt in beslag genomen
door de eenwording zelf en deze betekent onmiddellijk het aanvaarden van een
hièrarchische structuur van de Kerk. Men zal zich herinneren hoe in een beroemd geworden preek van 1946 te Cambridge de aartsbisschop van Canterbury
de Engelse vrije kerken uitnodigde en aanspoorde „to take episcopacy into their
system". Op dit punt tech weet de Anglikaanse Kerk van geen wijken (het is
een der vier Lambeth-punten) en de vrije kerken van geen toegeven. De Anglikaanse Kerk is wel tot het uiterste gegaan en hierin is Dr. Fisher de grote voorganger geweest, om iedere vorm van onverzettelijkheid te vermijden: van wezenstrek heeft men er van gemaakt qualifying test, creative gift of God en
creative power 5). Men heeft druk gespeculeerd of het bisschopsambt en, daarmede, gewijde bedienaars tot het esse of enkel tot het bene esse of tot het plene
esse van de Kerk behoren; en we mogen het als bekend veronderstellen dat juist
dit punt veel narigheid en verdriet binnen de Staatskerk heeft veroorzaakt Coen
zij de Church of South India erkende. De nieuwe kerken aanvaarden nu alle
een episcopaat, maar er wordt aan toegevoegd dat hieraan geen enkele theologische zin behoeft te worden toegekend: indien men wil, beschouwe men het dus
als een kwestie van termen. Dit houdt ook in dat de nieuwe kerk haar leven
begint met de wij ding van bisschoppen, alsook met de wijding van alle bedie5 ) Aldus in zijn rede op het Pan-anglikaanse congres te Mineapolis in 1954; zie
Anglican Congress, 1954: Report of the Proceedings, p. 16.
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naars die voor de hereniging dienst doen in de zich aaneensluitende kerken. De
formulering van de wijdingsformule is zo opgesteld dat men het aan God zelf
overlaat wat deze handoplegging nu precies uitwerkt: men stelt er zich mee
tevreden te constateren dat na de plechtigheid iedere wijdeling geldig gewijd
is, afgezien van het feit of hij het daarvoor al dan niet was, en afgezien of de
wij ding al dan niet een sacrament is. Het Schema noemt de ordained ministry
een gave door God aan zijn kerk geschonken, daarbij sterk suggererend dat de
opdracht, door Christus aan de apostelen gegeven, zich in de gewij de bedienaars
voortzet. Om wille van de presbyterianen gaat hieraan echter een duidelijke
verklaring vooraf, dat geen persoon of geen stand in de Kerk het exclusieve
bezit van het priesterschap voor zich kan opeisen. Een soortgelijke formulering
vinden we in de constitutie van het Plan, ofschoon de gebruikte terminologie
bier nog vager is en het wezenlijke van het priesterschap schijnt te leggen in een
bepaalde opdracht voor en binnen de kerk.
Een nog moeilijker probleem vormen vrouwelijke bedienaars, die in enkele
kerken reeds worden aangetroffen, en hiermede hangt natuurlijk de kwestie
samen van het al of niet wij den van vrouwen in de toekomst. Wat dit punt
betreft is er allesbehalve eenstemmigheid binnen de zich verenigende kerken;
men heeft een beslissing omtrent deze echter opgeschort tot na de totstandkoming der eenheid. Men legt er zich bij !neer dat noch eenvormigheid op het
gebied van organisatie en eredienst noch eenheid op het terrein van de leer
onmiddellijk verwezenlijkt zullen worden; men houdt er rekening mee dat er
barriêres zullen zijn, die eerst geleidelijk aan kunnen worden afgebroken naarmate het besef van onderling een te zijn groeit. Dit vertrouwen op de toekomst,
wanneer de eenwording tot stand is gekomen, ontmoeten we ook elders. Uiteenlopende overtuigingen zullen er zijn wat betreft leer, toediening der sacramenten, gebruiken, enz., maar waar er verdraagzaamheid en naastenliefde heerst,
zullen deze plaats kunnen vinden in de ene kerk; tegelijkertijd wordt echter de
overtuiging naar voren geschoven, dat het Gods wil is dat er ook hier eenheid
behoort te zijn en dat bijgevolg alien in de eenheid van de H. Geest zullen
zoeken, waar Gods wil bij zulk een verschil van overtuiging gelegen is.
Een dergeiijk vertrouwen op de Goddelijke Leiding klinkt bemoedigend,
maar is daarmede nog niet geheel gerechtvaardigd: men mag als uitweg uit
moeilijkheden verschillende tegenstrijdigheden die onverzoenbaar zijn eenvoudig
aanvaarden, met een beroep op Gods macht: er bestaat echter zo iets als vermetel vertrouwen. Nog minder verantwoord lijkt ons de houding die terugvalt op
wat er sinds eeuwen plaats vindt in de Engelse Staatskerk: ook daar bestaan
aperte tegenstellingen en toch heeft die kerk zich al eeuwen in leven gehouden;
deze opinie ontmoeten wij in een samenvatting van deze herenigingspogingen
door de (Anglikaanse) aartsdiaken van Allahabad.
We komen nu nog even terug op de merkwaardige situatie dat besprekingen
die thuis mislukten en elders, te weten in India, succes hadden, over enkele
jaren de goedkeuring zullen ontvangen van de Staatskerk. De merkwaardige
situatie kunnen we moeilijk anders zien dan een tegenspraak met zichzelf.
Wanneer de Staatskerk in Engeland in haar besprekingen even ver was gegaan
als de Church of India, Pakistan, Burma and Ceylon, dan zouden de besprekingen met de zgn. Vrije Kerken in Engeland ook een vruchtbaarder verloop hebben gehad. Maar de Staatskerk kon nimmer een uittreden uit de Anglican Communion in overweging nemen; vervolgens kon zij zich met geen mogelijkheid
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onttrekken aan consequenties op theologisch dogmatisch terrein, die een eenwording met de Vrije Kerken met zich mee zouden brengen. In het Oosten
heeft men zich strak gehouden aan het Lambeth Quadrilateral, en heeft men
met zorg vermeden een en ander nader te qualificeren 6 ) ; in Engeland zijn
beide partijen o.i. eerlijker, serieuzer en ook realistischer geweest: de besprekingen hadden niet het vereiste of verhoopte resultaat, omdat beide partijen wat de
leer betreft veel verder van elkaar bleken te staan dan men verwacht had en
veel moeilijker op dit terrein bijeen te brengen waren. Het komt ons voor als
een vorm van struisvogel-politiek, waarbij het christendom als geheel nimmer
gebaat kan zijn, indien men verschillen op het gebied van de aan de Kerk toevertrouwde leer niet wil zien of uit de weg gaat, of deze wil minimaliseren 7).
Helaas krijgen we de indruk dat men na de oprichting van de Church of South.
India deze weg steeds meer wil gaan bewandelen: naast de in dit opstel besproken kerken vinden we soortgelijke pogingen in Amerika, waar anglikanen,
methodisten, presbyterianen en congregationalisten hun eerste besprekingen
hebben gevoerd volgens de lijnen van het Plan en Schema in het Oosten, alsook
in Nigeria, waar sinds 1947 anglikanen, methodisten en presbyterianen eenheid
zoeken op een zelfde soort basis als hier besproken.
De nieuwe kerken zijn erg bezorgd om herwonnen innerlijke eenheid niet ten
koste van scheiding van andere kerken te verkrijgen. Volgens zowel Schema als
Plan zal er dan ook full communion bestaan tussen de nieuw gevormde kerken
en de Church of South India alsook alle andere kerken die in de toekomst een
soortgelijke methode van eenwording adopteren. Tussen de nieuwe kerken en
de moederkerken van ieder der zich verenigende kerkgenootschappen zal intercommunion bestaan, met Bien verstande echter dat ieder lid der nieuwe kerk in
feite de vruchten van full communion zal behouden met de kerk waartoe hij
eerst behoorde. Maar zulke intercommunion of full communion moet van twee
kanten komen. Daarom werd door de Anglikaanse Kerk van India, Pakistan,
Birma en Ceylon aan de Engelse Staatskerk — en alle andere tot de Anglican
Communion behorende kerken — de vraag gericht of zij bereid zou zijn om van
meet of aan betrekkingen van full communion aan te gaan met de twee nieuw
op te richten kerken. Op deze penibele vraag werd wat betreft de Kerk van
Lanka in mei van dit jaar door de Staatskerk het antwoord reeds gegeven. Niettegenstaande duidelijke propaganda om het ja-woord zonder restricties te geven,
en niettegenstaande het gezaghebbende voorbeeld van het hogerhuis der bisschoppen van de synode van Canterbury en York dat maar een neen horen liet,
durfde het lagerhuis geen beslissing aan in het geval van Canterbury en stemde
voor opschorting der discussies tot de volgende synode in oktober; in het aartsdiocees van York echter werd met veertig tegen zeven en dertig stemmen het
voorstel afgewezen. De eenstemmigheid in het huis der bisschoppen vormt wel
een schrille tegenstelling met 't gebrek aan eensgezindheid onder de andere geestelijken; want de stemverdeling lag ook in Canterbury ongunstig (107 tegen
6) De Kerk van Zuid-India heeft zelfs een clausule ingelast, waarin deze Kerk
afziet van iedere eis dat afzonderlijke leden van de Kerk zullen instemmen met ieder
woord of iedere zin van de Geloofsbelijdenis.
7) Voor een wat optimistischer geluid betreffende deze herenigingsmethoden verwijzen wij naar The Churches and the Church, een recent werk over de oecumenische beweging van Bernard Leeming, S.J. (Darton, Longmann and Todd, London,
1960).
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68). 0.i. ligt de verklaring niet hierin dat de bisschoppen meer ter zake kundig
zijn dan de gewone clerge, maar wel dat de bisschoppen gewoonlijk gekozen
worden om hun „middle of the road" houding, en deze is vanzelfsprekend
gunstiger, meer meegaand gestemd ten aanzien van herenigingspogingen dan
die der overige geestelijken, die zich kunnen permitteren om rechts of links van
de weg te lopen, en er zelfs een beetje van of te dwalen. Uit de discussies treedt
het motief voor de afwij zing van full communion slechts vaag naar voren. Het
is vooral een gevoel van onbehaaglijkheid met de gevolgde methode van eenmaking dat o.i. doorslaand was, meer dan onoverkomelijke moeilijkheden op een
bepaald punt. Op de achtergrond van beider beslissingen, zowel van hoger als
lagerhuis in beide aartsdiocesen, waart immers het spook van de angst rond dat
de in het Oosten gevolgde wegen tot hereniging niet leiden tot een organische,
maar enkel of voornamelijk tot een administratieve eenheid, die zich baseert op
verlangen naar gemeenschap, wederzijdse goodwill en een adaptatie die weet te
geven en te nemen. We behoeven er echter nauwelijks op te wij zen dat alle
christenen waardering moeten hebben voor de grote ernst en toewij ding waarmede verschillende kerkgenootschappen trachten elkander te vinden en verdeeldheid op te heffen, aan de ernst ook waarmede andere kerken hun houding
ten opzichte van zulke pogingen bepalen. In dezen mogen zij heel veel katholieken, geestelijken en leken, een stimulerend voorbeeld zijn.

KUNSTKRONIEK

Spanje
het geweten in de huidige schilderkunst
G. BEKAERT S.J.

P de Documenta II te Kassel, in de zomer van 1959, zag ik voor het eerst
werk van Tapies. Ik had de ontelbare zalen van het Fredericianum doorlopen. Francis, Pollock, Rothko, Kline, de Kooning, Burn, Vedova, Fautrier,
Dubuffet, Mathieu, ook Afro, Nicholson, Bissier. Alle namen die nadreunden
in vele andere, tot op de rand van de verveling. In een betrekkelijk kleine
nevenruimte, waar slechts weinig bezoekers kwamen, hingen drie schilderijen
naast elkaar: no. V peinture, demi - ovale grin no. LXXVI, blanc avec signe rose
no. LXXVII. Het waren subtiel genuanceerde monochrome, of beter nog achromatische vlakken — men kan hier niet van vlakken spreken — waarin onregelmatige velden en naamloze tekens zich lieten onderscheiden in de ruwe, korrelige fond. Men had kunnen denken aan landschappen van uit de lucht gezien,
met de enigmatische maar duidelijke sporen van vergane culturen; aan archeologische resten met de uitgewiste tekens van een onleesbaar schrift, als dergelijke
associaties niet onmiddellijk te niet werden gedaan door de existentiele dichtheid, het verfijnd overleg, de bewuste volkomenheid van deze schilderijen.
Loomheid en onbehagen vloeiden weg in deze eindeloze, anonieme wereld, in
deze maagdelijke, voor het leven ontoegankelijke ruimte. De luidruchtige uitbarstingen van vitaliteit en spontaneiteit van sommige lyrische abstracten leken
ineens slechts oppervlakkige, gratulte spelen naast deze besliste en heldere affirmatie van het niets, dat geen ijle negatie, maar voldragen mogelijkheid was.
Vanzelf riep dit werk filosofische begrippen op. Het scheen inderdaad alle
esthetische categorieen te doorbreken en zich rechtstreeks en beklemmend te
situeren op het niveau van een shakesperiaans „to be or not to be", zonder in
twijfel ten onder te gaan. Men had deze kunst geinterpreteerd als een kunst van
de dood, van de krachten die het bestaan verwoesten; maar duister en fel, in de
volledigste onthechting, in het niets, leefde hier een radicale zijns-affirmatie.
Antonio Puig Tipies was op het ogenblik van deze tentoonstelling lang geen
onbekende meer. Zowel in Spanje als daarbuiten was zijn faam al enkele jaren
gemaakt, een faam die niet altijd zonder politieke en andere bijbedoelingen
hoog werd gehouden. En verder stond hij niet alleen. Met een zekere verrassing
had de kunstwereld op de XXIXe biennale te Venetie in 1958 kennis gemaakt
met een indrukwekkende en homogene groep van jonge Spaanse schilders. Zij
onderscheidden zich in de eerste plaats door de overtuiging waarmede zij de
principes van de informele schilderkunst tot de hunne hadden gemaakt. Zij
waren geen ontdekkers. VOOr hen hadden in Frankrijk, Duitsland, en vooral.
Amerika verschillende belangrijke persoonlijkheden het informele picturale medium naar zijn expressiemogelijkheden onderzocht en het bestaansrecht ervan in
authentieke kunstwerken bevestigd. De jonge Spanjaarden voegden aan deze
beweging echter iets toe dat wij als een geweten zouden durven omschrijven.
Als men hun kunst van buitenaf benadert, met de mentaliteit van de geroutineerde vakcriticus, dan zal men er niet zo bijster veel originaliteit in ontdekken.
Men kan dan verwijzen naar Dubuffet, Hartung, Kline, Fontana, Vedova, naar
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Wols, Tobey, Pollock, naar Fautrier vooral, die zich toch ook verweert tegen de
interpretatie van zijn werk als een louter onderzoek naar de magelijkheden van
materie, structuur, beweging. Maar deze associaties verklaren helemaal niet het
eigene van de Spaanse school: haar evidente, onmiddellijke levensbinding en
haar metafysische ambitie. Natuurlijk ligt elke waarachtige schilderkunst ergens
in het leven verankerd, maar meer dan elders wordt het schilderen hier een
wijze, meer nog een verantwoording van leven. Schilderen is voor deze mensen
geen bezigheid meer, geen beroep naast andere beroepen, maar de totaliteit van
het bestaan. Op deze wijze verbreken zij de gangbare opvattingen niet alleen
over de sociale functie van de kunstenaar, maar ook over het beroep zelf, dat
weer geheel in het 'even wordt geintegreerd. In een lezing Vocation, Creation,
CommunicaciOn, welke hij in 1955 hield, verklaarde TA.pies: „De kunstenaar is
een man van het laboratorium. Aileen door zijn eenzame onderzoekingen, die
gelijkenis vertonen met die van een wetenschapsman, komt hij tot positieve
resultaten. Alleen het dagelijkse experiment en een nooit aflatende aandacht
brengen op het meest onverwachte ogenblik het wonder tot stand: een op zich
stompe en trage materie begint met een ongelooflijke expressiviteit te spreken.
Gebeurt dit wonder, dan heeft de kunstenaar de eenheid van inhoud en vorm
bereikt. Al het andere is voor mij niets anders dan op krediet leven... Ik kan
me geen kunstenaar voorstellen die niet heel en al in een avontuur leeft, in een
volledige trance, die niet volledig de sprong in het ledige maakt". Antonio Saura beleeft zijn kunst als „een dwingende eis om te spreken, zich uit te drukken,
op welke wijze dan ook". Manolo Millares noemt zijn werk „een voortdurende
zelfmoord en een voortdurende geboorte". Dit alles is ook al wel eens eerder
gezegd. Maar hier wordt het met meer ernst, met meer geloof uitgesproken. Het
herinnert aan de heroische beginjaren van de hedendaagse schilderkunst.
Is deze oorspronkelijkheid een gevolg van de betrekkelijke isolatie waarin de
Spaanse cultuur leeft ? Of van het Spaanse karakter, dat steeds gereageerd heeft
tegen elk esthetisch formalisme, ook in de meest exuberante decoratie? Denken
we maar aan de romaanse fresco's van Catalonia; aan El Greco, Velasquez,
Goya; vooral aan de meesters die zo'n diepgaande invloed hebben uitgeoefend
op de moderne kunst: Gaudi, Picasso, Gris, Mir& Dali, Gonzalez. Al deze
Spanjaarden, ook Dali op zijn manier, wijzen elke autonome vormelijkheid en,
wat er zeer dikwijls mee samengaat, ook elk romantisch of metaforisch aanwenden van de vorm of en laten de plastische vorm, zonder literaire bemiddeling,
in zichzelf bestaan met de kracht van een nieuwe, totale werkelijkheid. Deze
ernst en de betrekkelijke afgezonderdheid van de Spaanse cultuur, die op een of
andere manier wel met elkaar in verband zullen staan, vormen samen waarschijnlijk de grand die een fenomeen als dat van de huidige Spaanse schilderkunst mogelijk maakt.
Toen in 1945 de abstracte schilderkunst de grenzen van alle landen scheen
overspoeld te hebben, bleek Spanje aan deze besmetting weerstand te bieden.
Men had er trouwens aannemelijke verklaringen voor. De burgeroorlog was
nauwelijks achter de rug, toen de tweede wereldoorlog uitbrak. Na de ineenstorting van de nationalistische staten was het ogenblik niet gunstig om de relaties
van het Franco-regime met de overige landen van de zogenaamde vrije wereld te
bevorderen. Zoals alle absolutistische instellingen, kon het Franco-regime overigens moeilijk de vrije creativiteit in zijn systeem integreren en vermeed het zorgvuldig namen als Picasso, Mire), Gonzalez voor de nationale roem aan te wen-
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den. Doch geen enkel regime kan het zonder kunst stellen. Het officiele Spanje
deed een beroep op de welwillenden die kunst konden maken naar de gewenste
maat. Krachtig gesteund door para-religieuze instellingen als Opus Dei en ook
wel niet van alle talent verstoken, hebben deze kunstenaars tot in 1955 de roem
van Spanje trachten hoog te houden, echter zonder veel succes. De nieuwe tendensen, die zich vanaf 1948 steeds scherper gingen of tekenen, werden niet veroordeeld, doch gewoon geignoreerd.
Als de metropool van de Spaanse avant-garde was Barcelona het aan zichzelf
verplicht, de eerste elementen van vernieuwing op te vangen en te stimuleren.
Het begon in een hoedenwinkel op de Rambla Cataluna bij de aristocratische
Juan Prats, een jeugdvriend van Mir& In 1947 leerde Prats de dichter Juan
Brossa kennen, die op slag een bewonderaar werd van Mir& Ook de schilders
Juan Ponc, en Juan-Josef Tharrats, die zich toen voornamelijk met literatuur
bezighield, werden erbij betrokken. Verder nog de schrijver Arnaldo Puig, de
criticus-dichter Juan-Eduardo Cirlot en tenslotte de schilders Modesto Cuixart en
Antonio Tipies. In 1948 verenigde deze bent zich ander de naam van Brossa's
tijdschrift Dau al set, teerling op zeven, waarmee meteen de surrealistische
inslag van de beweging was aangegeven. Een tijd lang is Ponc hun voorman.
Maar al spoedig neemt de begaafde Tharrats, publicist en schilder, de leiding
over. Min of meer clandestien geeft hij cahiers uit die de vrienden in contact
brengen met de levende kunst buiten de grenzen. Men zweert bij Mir& Gaudi,
Picabia, Ernst, Klee. Reeds in 1948 treedt Dau al Set in de openbaarheid met
een eerste tentoonstelling in het oktobersalon van Barcelona, met werk van Ponc,
Tharrats, Cuixart, Tapies.
Ponc vertrekt niet lang daarna naar Brazilie en wordt er een conventioneel
schilder. Tharrats (Gerona, 1918) is als het ware gebiologeerd door de schilderkunstige materie, die hij systematisch aan nieuwe experimenten onderwerpt. Hij
mengt materialen door elkaar, kleeft voorwerpen in zijn schilderijen, neemt ze
er weer van af, zodat slechts de afdruk er in geprent blij ft. In al die experimenten komt hij er toe „nachten vol incantatie" op te roepen, am de titel van een
van zijn schilderijen op de biennale van Venetie in 1958 te gebruiken. Aanvankelijk miste dit prachtvolle werk het diepe engagement dat het specifieke is
van de Spaanse informelen. Gaandeweg, vooral sinds 1958, vereenvoudigde het
zich en ging het gelijkenis vertonen met het verstilde werk van TApies. De passie die hem rusteloos van het ene experiment naar het andere drijft, schijnt zich
in de laatste werken te verdiepen in beelden van een grote austeriteit, zoals de
supra-impressies „Hulde aan Velasquez bij het vierde eeuwfeest van zijn dood",
die te zien waren op de jongste biennale van Venetie.
De criticus van de Catalaanse groep, J. E. Cirlot, die nauwgezet en haast even
fanatiek als de schilders schilderen analyses maakt, heeft het vroegste werk van
Modesto Cuixart (Barcelona, 1925) omschreven als „tropismes obscurs". Inderdaad groeit dit werk slechts langzaam door een zwoele, nachtelijke verwarring
heen tot gestalte. Slechts traag heeft Cuixart zijn weg gebaand. Zijn uitgangspunt is de mytische wereld van Mire) en Gaudi, een universum waarin vormen
en tekenen een mysterieus en geheel eigen bestaan leiden, onafhankelijk van
onze ingewikkelde sociale en mentale structuren; een universum dat geen produkt is, zoals men zou kunnen menen, van een romantische versagende verbeelding, maar een affirmatie van de bevrijdende werkelijkheid.
In zijn eerste werken tussen 1948 en 1955 zoekt Cuixart de toegang tot deze
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wereld met de heilige drift van een middeleeuwse graalridder. Zijn verblijf in
Parijs in 1951 brengt hem weinig licht. Pas in 1955, terug in Frankrijk, ziet hij
in dat deze weg voor hem zonder hoop is. Hoe informeel ook, zijn werk zal zich
in de dagelijkse werkelijkheid moeten engageren, stuk voor stuk, en telkens weer
opnieuw de orde veroveren op de chaos, de helderheid op de duisternis. Het
schilderij is als het ware het seismogram van deze strijd. Geen resultaat, maar
geschiedenis. In een weerbarstige zware verflaag, die de klassieke pigmenten
vermengt met metaalpoeder, zand, stofresten, vernis, wordt een tekening ingebrand of ingekerfd. Soms, vooral in het laatste werk, zijn het rustende figuren
die het gehele veld ordenen en beheersen. Meestal echter komt de tekening ternauwernood op de voorgrond en leeft ze slechts in de spanning en de angst, opnieuw in het duister van de materie onder te gaan. En deze ongewisheid, die
louter in formele spanningen is uitgedrukt met slechts hier en daar de schaduw
van een symbool, geeft deze kunst .een sterke pathetische klank.
Het werk van Antonio Tapies (Barcelona, 1923) is wel verwant met dat van
Cuixart, maar vormt toch een tegenpool. Niet zonder reden heb ik bij het begin
van dit artikel over een persoonlijke ontmoeting met dit werk verteld. Tapies is
de sterkste persoonlijkheid van de jonge Catalaanse school en van de Spaanse
schilderkunst van vandaag. Langs hem zijn de anderen bekend geworden.
Tapies is een autodidact. Als student in de rechten onderbrak hij in 1946
zijn studies om te gaan schilderen. Wij zagen reeds hoe hij zich aansloot bij de
groep Dau al Set, waarmee hij in 1948 voor het eerst tentoonstelde. Twee jaar
later organiseert hij reeds een eigen tentoonstelling, gaat dan met een studiebeurs van de Franse regering naar Parijs, verblij ft bij die gelegenheid een tijdla.ng in Belgie en Nederland. In 1953 krijgt hij zijn eerste buitenlandse tentoonstelling, in de Jackson Gallery te New York. Intussen had hij reeds deelgenomen
aan verschillende tentoonstellingen in Spanje, o.a. in Santander en Madrid. De
avant-garde beperkte zich inderdaad niet alleen tot Barcelona, maar werkte even
actief in Valencia, Santander, Teneriffe en Madrid. In 1953 stelt Tapies verder
tentoon te Stockholm, Dusseldorf, Munchen, Milaan, Parijs en Chicago.
Geleidelijk en niet zonder veel tasten heeft Tapies zichzelf gevonden, ongeveer langs dezelfde weg als Cuixart. Al gebruikte hij het surrealistisch alf abet en
leunde zijn werk aan bij een bepaalde vorm van surrealisme zoals een MirO, een
Ernst, een Klee het hebben beleden, toch is hij nooit een orthodox surrealist geweest. Een ogenblik laat hij zich verleiden tot een zogenaamde sociale schilderkunst en gaat aan sociale kritiek doen a la Grosz. Zijn persoonlijkheid spreekt
zich voor het eerst ten voile uit op de derde biennale voor Spaans-Amerikaanse
kunst, in Barcelona 1955, waar hij ook een prijs ontvangt. Een jaar daarna is het
de prijs Lisonne. In 1958 de eerste Carnegie-prijs te Pittsburgh en de David E.
Bright-prijs te Venetie. In 1960 tenslotte krijgt hij een officiele opdracht voor
de versiering van het stadhuis van Barcelona: een enigszins verwonderlijk en
dubbelzinnig succes voor een oeuvre dat noch door zijn elementaire tekening en
austere kleur, noch door zijn inhoud flatteert.
De meest wezenlijke vernieuwing van dit werk ligt in het ontologisch karakter ervan, als men mij dit woord hier niet kwalijk neemt. En ontologisch versta
ik dan in een dubbele betekenis. De kunst van Tapies is geen verkenning van de
menselijke gevoelswereld, geen uitdrukking van psychische toestanden; zij verloochent om zo te zeggen elke individualiteit. Zij gaat terug tot in de kern zelf
van het bestaan, tot het punt waar leven tot zijn is gereduceerd, waar iets nog
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niets is. En hieruit volgt dan de tweede betekenis van het woord ontologisch,
in betrekking tot het kunstwerk zelf. Het kunstwerk heeft hier zijn eigen zelf standigheid gewonnen, het bestaat in zich, als het ware zonder relatie tot de
maker, die erin opgaat. Alle verwijzingen vervallen, het werk vindt zijn reden
van bestaan uitsluitend in zichzelf. Alle toevalligheid, alle voorlopigheid, elke
groei en elk vergaan wordt genegeerd of juister misschien in een hogere affirmatie geintegreerd. Op een geheel nieuw niveau hervindt Tapies een waarde
welke door de informele schilderkunst bewust genegeerd wordt; hij overwint
het informele en sluit opnieuw aan bij een grate schilderkunstige traditie van
Oost en West. Het kunstwerk wordt weer icoon, object van meditatie. De informelen zoeken het kunstwerk te relativiseren tot op de limiet van zijn bestaan.
Een Tipies herstelt het in zijn absoluutheid. Hij doet dit weliswaar in een esthetische abstractie, binnen een informele context. Hij negeert het informele niet,
doch voltooit het in een nieuwe synthese.
Boven heb ik reeds gezegd dat er behalve in Barcelona ook elders in Spanje
wel lets gebeurde. Zeer actief was bijvoorbeeld de surrealistisch gerichte Eduardo Westerdahl, die de invloedrijke Gazeta de Arte oprichtte en in Teneriffe een
groep kunstenaars rand zich verzamelde. Andere groepen werden gevormd in
Saragossa, in Santander. Deze laatste noemde zich met een verwijzing naar de
prehistorische rotsschilderingen „Scuola d'Altamira". Onder de impuls van de
beeldhouwer Angel Ferrant en de schilder-beeldhouwer Mathias Goeritz had
deze groep vooral invloed door enkele congressen en een Internationale tentoonstelling voor abstracte kunst. Zij hield echter niet lang stand, maar de jongere
elementen uit deze „school" vinden wij terug te Madrid in de groep El Paso (de
stap), die begin 1957 ontstaat. Rond de critici Manolo Conde en Jose Ayllon
komen hier enkele van de belangrijkste schilders samen: Millares, Feito, Saura,
Canogar, Rivera, Viola. Hoewel minder evident, bezit ook het werk van deze
kunstenaars een existentiele geladenheid, een levensonmiddellijkheid, een haast
fanatieke ernst, waardoor de huidige Spaanse schilderkunst zich van de Internationale informele rederijkersproduktie onderscheidt. De woordvoerder van de
groep, Jose Ayllon, schrijft in een soort van manifest dat het maken van een
schilderij — niet het schilderen! — een probleem geworden is van morele aard,
onafhankelijk van een bepaalde esthetiek, al zal het schilderij zich toch volgens
een esthetische wet moeten realiseren. En verder wijst hij er op, dat voor deze
Madrileense schilders de kunst een acte van rebellie is tegen .elke vorm van conformisme , wat niet mag verward worden met een zekere vorm van elegant estheticisme, ver van elke creatieve aandrang. Als een ref rein komt deze idee ook in
de verklaringen van de kunstenaars zelf terug. Ze wordt daar met een naieve
zekerheid geponeerd, alsof dit alles nooit eerder was gezegd. Maar deze naieviteit openbaart juist de heilige ernst waarmee de overtuiging wordt beleden en.
beleefd. De agressiviteit van hun toon onderscheidt hen van de Catalaanse schilders. Zij leven in een sfeer van verzet. Hun kunst is een daad van oppositie. Zij
bezit een dramatische bewogenheid die men tevergeefs zoekt bij een TApies of
een Cuixart, en vertoont daardoor een grotere verwantschap met de Internationale schilderkunst, die op hen dan ook een diepere invloed heeft uitgeoefend.
Luis Feito (Madrid, 1929) staat nog het dichtst bij de Catalanen, al is zijn
werk misschien het minst Spaans van de hele groep. Hij heeft veel contact met
Parijs, waar hij geregeld verblijft. Zijn Spaans karakter heeft hij niet verloochend, maar verfijnd met een esthetische cultuur die de meesten van zijn land-
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genoten vreemd is. Zeer direct heeft hij eens beschreven hoe een werk bij hem
ontstaat: „Een oppervlakte waar ik van houd, die ik maak, die ik bewerk. Ik
doorwoel ze tot op de wortel. Ik gooi ze open tot ik mijn voor ontdek. Zij
groeit, en het komt tot een ontmoeting. Ik sla ze, breek ze, vernietig ze. Ik
kwets me. Nu en dan streel ik ze. Soms komt het licht, de hoop; soms niets. En
ik ga voort met rand te dwalen, wandelend over het dorre en verschroeide vlak.
En soms vind ik water. Zij opent zich en ik verlies me in haar duister, zonder
grond. Ik kwets me aan haar maagdelijke rots, zuiver. De ruimte vormt zich,
springt open. Ik ontruk haar haar stilte, ontworstel haar mysterie. Zij wordt
geboren". Het universum van Feito is er een van ontstaan en vergaan, van opkomen en verdwijnen. Hij leeft in een kosmisch ritme. De immense ruimte van
zijn schilderijen, meestal in zwart-griize tinten, verdicht zich tot werelden van
licht en duister, die hier niet in zuivere oppositie tegenover elkaar staan, zoals
bij een Saura, maar langs subtiele gradaties in elkaar overgaan. Om hun etherische verfijning zou men kunnen spreken van wolkenbeelden, maar dit strookt
dan weer niet met de consistentie welke zij in al hun subtiliteit toch bezitten.
Meer Madrileens is het werk van Millares, Saura, Canogar. Manolo Millares
(Canarische Eilanden, 1926) behoorde oorspronkelijk tot de groep van Westerdahl, sloot zich daarna aan bij de „Scuola d'Altamira" en eindigde bij El Paso.
Deze etappes verraden zijn avontuurlijke evolutie: vanuit het surrealisme, over
een abstract constructivisme, naar hetgeen L. Gonzalez Robles, de regeringscommissaris voor de Spaanse tentoonstellingen en de vlijtige catalogisator, de „magische abstractie" heeft genoemd. Zijn werk heeft wel eens tot misverstanden
geleid, gewoon door het feit dat hij, evenals Italiaan Alberto Burri, zijn
schilderijen niet meer schildert, maar opbouwt uit zeer heterogene elementen,
vooral oud zakkengoed, met grove zakkenbanden bij elkaar gehouden. Noch van
Burri, noch van Millares kan men echter veel begrijpen wanneer men beiden
door elkaar haalt. Of een schilder nu op een nette wijze olieverf gebruikt of
zand of jute of onderdelen van een fiets, is ten slotte niet belangrijk. Het komt
er alleen op aan dat hij dit materiaal zo in zijn visie kan integreren, dat het taal
wordt. Burri en Millares gebruiken beiden gedeeltelijk dezelfde middelen, maar
ze komen tot antipodische uitspraken. Burri trekt de kubistische collagetraditie
door, die zich door onnutte en verworpen dingen laat inspireren om die in een
esthetische harmonie tot nieuw leven te brengen. Met een trefzekere discipline
voegt hij de meest vreemde, concrete voorwerpen bij elkaar, niet tot een surrealistisch effect, maar tot een verfijnd geheel, waarvan de harmonische structuur een duidelijk overwicht verkrijgt op het insolite van de ingredienten. Hij is
een van de meest authentieke vertegenwoordigers van wat men een modern
estheticisme kan noemen. Tussen hem en Millares ligt dan ook de of stand, die
ik al herhaaldelijk heb aangeduid, tussen het esthetische en het exstentiele.
Millares keert zich tegen de wereld van Burri; hij wil die wereld met Burri's
eigen middelen vernietigen. Zijn uitspraak, die ik boven reeds heb geciteerd,
mag hier in een breder verband nog eens herhaald worden: „Een kunst van de
wanhoop is steeds begin en einde; een mogelijkheid om de dingen te zeggen met
een volledige vrijheid, bruutweg, zonder e'en hindernis; een voortdurende zelfmoord en een voortdurende geboorte. Al het onmogelijke en absurde van onze
wereld drij ft me onweerstaanbaar tot deze mogelijkheid om me te werpen in het
onbekende zonder te denken aan behoud of veroordeling . . . . Ik schrik er niet
voor terug te bekennen dat het werk dat ik maak voor een goed deel aan mijn
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begrip ontsnap. En ik schrik daar niet voor terug, omdat ik niet inzie waarom ik
zou moeten begrijpen wat ik schilder". Wanneer men de oude categorieen wit
respecteren, kan men het werk van Millares met zijn gaten en kloven lelijk en
brutaal noemen, maar ik zei het reeds: esthetische categorieen in de klassieke zin
zijn hier niet meer van toepassing.
Minder gecompliceerd, heftiger en triomfantelijker drukt Antonio Saura
(Huesca, 1930) zich uit. Hij begon te schilderen gedurende een zware ziekte.
Heeft deze omstandigheid ermee te maken dat dit werk zo agressief dynamisch
is ? Zijn eerste werk van een surrealistische dromerige inslag zou dat niet doen
geloven. Pas in 1953, nadat hij de beruchte „ante fantastica" had georganiseerd,
waarin de jongere Spanjaarden een plaats vonden naast Mir& Ernst, Dali, Calder en Picasso, begon zijn ware odyssee. Hij gaat naar Parijs. Het contact met
surrealistische kringen stoot hem steeds verder of van deze voor een goed deel
artificiele fantasieen, terwijl het voorbeeld van de jonge Amerikaanse school
bevrijdend werkt. Wanneer hij in 1955 in Spanje terug is, wordt zijn werk herleid tot hevige spanningen van zwart en wit, tot wilde tekens die in een blinde
verwarring op elkaar losstormen. Hij zelf noemt zijn schildersoppervlakte een
slagveld zonder grenzen. Het werk uit deze periode verwijst in zekere mate naar
dat van Vedova. Doch in al zijn wildheid bezit het een veel duidelijker figuratie; gaandeweg neemt het meer concrete gestalten aan, die op een of andere
wijze met de mens in betrekking staan. Zoals bij een de Kooning, maar nog
verder opgelost, nog meer verminkt, wordt de menselijke figuur de inzet van
bijna elk werk. In Espacio Y Gusto, 1959, schrijft Saura: „Om de absolute
chaos, de zelfmoord te kunnen weerstaan, om de grond niet te verliezen en
tevens om mij niet te onttrekken aan een vreesaanjagende werkelijkheid, kies ik
zo goed als onbewust de structuur die mij aanstaat: een lichaam, een voorwerp,
een landschap. Zij zijn voor mij steeds opnieuw de aanzet. Zij zijn niet meer dan
het innerlijk houvast waardoor de daad tot een succesvol einde kan worden gebracht. In al mijn schilderijen sinds eind 1955 is op die manier een vrouwenlichaam aanwezig — misschien een bewijs voor de voortdurende aanwezigheid
van de mens in de Spaanse kunst. Dit lichaam wordt tot zijn meest elementaire
verschijning teruggebracht, het wordt een schim, het wordt onderworpen aan
elke vorm van om zo te zeggen tellurische en kosmische behandeling. Het dient
vooral als structurele hulp voor de daad, voor het protest . . . Door een meer
bewuste structuur moeten wij het tot een actieve communicatie brengen, waarin
vrijheid, extase, heftigheid niet uitgesloten, maar integendeel bevorderd worden". Wat in het eindresultaat nog van het uitgangspunt, de menselijke figuur,
de vrouw, overblij ft, — zo er nog jets van overblij ft — zijn nog slechts vage
toespelingen, zoals in de geweldige kruisiging die op de Documenta te zien was:
een drieluik waarin men de sporen van een gelaat terug kan vinden. Maar, zoals
Saura zegt, op deze iconografische identificatie komt het ten lange leste niet aan,
wel op de expressieve kracht van de dramatische spanning. Op het recentere
drieluik, dat in de illustratie bij dit artikel is afgebeeld, zijn de figuratieresten
duidelijker. Heel dit werk is overigens, hoe passievol het ook blijft, overzichtelijker en eenvoudiger geworden, met een niet verborgen sarcastische inslag. Maar
ook hier is het niet het individuele teken dat zich opdringt, al is het duidelijk
aanwezig, maar de verhouding van dit teken tot de menigte die zich in de kostbare grauwe tonen verzamelt tot een nog enigszins blinde, maar toch tot helderheid groeiende spanning.
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Rafael Canogar, geboren in 1934, de jongste van El Paso, is door zijn rijke,
bezonnen chromatismen een uitzondering ander de jongere Spaanse schilders.
Ongetwijfeld beinvloed door de andere hier besproken kunstenaars, hebben ziin
schilderijen toch een sterke persoonlijke factuur. Hij wil, naar zijn eigen verklaring, de chaos waar hij voor staat geen wetmatigheid opdringen, maar zoeken
naar een vereniging met de werkelijkheid in haar contradictorische aspecten van
licht en duister. Hij gelooft dat de creativiteit, buiten elke begripsrepresentatie
om, in staat is om er onvermoede aspecten van te openbaren. En hij beschrijft
zijn kunst zeer mooi als een expansieve spanning die ontstaat in een structuur
van tekens die de wereld omsluiten om er de grenzen van te kunnen verleggen
naar het oneindige. „Als een Castilliaanse boer trek ik grate voren op de oppervlakte. Als ik haar wil Brij pen, glijdt ze mij uit de handen". De spanning in
zijn schilderijen is van een meer subtiele aard dan in die van Saura of zelfs
Millares en dit verklaart ook zijn gebruik van kleur. Hij herleidt de tegenstelling niet tot zwart-wit, tot teken-fond. De fond zelf verdicht zich, onmerkbaar
haast, in scherpe, ingewikkelde reliefs, en deze reliefs verglijden terug in diepe
schaduwen, waar de kleur glanst.
Wie in april de tentoonstelling van de Spaanse schilders in Brussel heeft bezocht, zal het niet ontgaan zijn dat ik de nadruk een beetje anders heb gelegd
dan daar het geval was. Ik wil op dit verschil niet ingaan, alleen maar naar die
officiele tentoonstelling verwijzen am aan te duiden dat de in dit artikel behandelde schilders niet de enige zijn van waarde. Twee andere namen zijn nog in
de illustraties vertegenwoordigd. De schilderijen van Miguel Rivera bestaan uit
niets anders dan ijzerdraad en draadgaas en Rivera is de eerste om zich over de
rijke mogelijkheden van dit materiaal te verbazen. „Door mijn werk, zegt hij,
ben ik aan mirakels gaan geloven". Manuel Viola is een oudere kunstenaar, die
na lange jaren ballingschap, in zijn land terugkeerde en daar door zijn werk en
meer nog door zijn persoonlijkheid een diepgaande invloed uitoefent. Maar
naast deze twee zijn er nog een drietal andere namen die om hun belangrijkheid
ten minste vermeld moeten worden: Antonio Suarez, Vincente Vela, Lucio Munoz, drie geheel verschillende persoonlijkheden die het beeld van de actuele
Spaanse schilderkunst wezenlijk verrijken door hun fijne sensibiliteit.
Bij het neerschrijven van deze losse bedenkingen heb ik me herhaaldelijk de
vraag gesteld, hoe een lezer die nog geen toegang heeft gevonden tot de wereld
van de moderne kunst, hierop wel moet reageren. Dit alles moet hem wel zeer
hypothetisch, uitermate irreeel en verwarrend voorkomen, verwarrend van uit
zijn eigen perspectief. Maar, zoals Henry Miller noteert, is verwarring het woord
dat wij hebben uitgevonden om de orde aan te duiden waar wij niet bij kunnen.
Niet zonder een voortdurende, grondige, moeilijke aanpassing, en meer nag omvorming, van onze geest kunnen wij dem fenomenen begrijpen en tot de verrijkende kern ervan doordringen. Maar dan moeten wij eerst de noodzakelijkheid van een dergelijke revolutie ervaren en aanvaarden. Dan pas kan het gesprek beginnen. Ik heb hier over deze Spaanse schilders niets definitiefs willen
vertellen. 1k wilde er alleen op wijzen dat zij met een opvallende heftigheid
zoeken naar communicatie, inaar de integratie van hun kunst in het leven, dat
zij met een profetische ernst overtuigd zijn van hun zending en dat die niet vervuld is wanneer hun werk met prijzen wordt bekroond en in musea opgehangen
of wanneer er artikelen over geschreven warden. Zij willen tot ons spreken.
Maar kunnen wij hen verstaan ?
10
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BRIEF UIT LIBANON

Kerken en communautë s
in het Nabije Oosten
R. SOLVY

r

ANGS de kust van Libanon slingert zich een grate boulevard. Van het
La noorden naar het zuiden gaande, heeft de reiziger aan zijn linkerhand de
machtige keten van de Libanon in zijn ruige grootsheid, schaars begroeid en op
sommige punten met een sneeuwen kap bedekt; rechts strekt zich de blauwe
Middellandse Zee uit en de golven van een hoge vloed werpen somtijds druppels op het passerend verkeer. Vlak voor Beyrouth rijdt men door bananen- en
sinaasappeltuinen. Vervolgens maakt de weg een bocht en gaat dan het rommelige, stoffige Beyrouth in. De entrée is allesbehalve aantrekkelijk. Aan beide
zij den van de brede weg staan schamele krotten, schots en scheef geplaatst langs
kromme, modderige straatjes. Verderop wordt het evenwel beter. Moderne
gebouwen rijzen hoog boven de armoedige huizen uit en hier en daar bespeurt
de bezoeker een kerkgebouw met een zeer typerend koepeltje. Van de koepel
glijdt zijn blik weer omlaag, naar de gezichten van de voorbijgangers, welke
iets heel eigens vertonen, naar de vele uithangborden en firmanamen welke niet
in het vloeiend Arabisch geschreven zijn doch in een merkwaardig, rechtstandig
schrift. Hij ontdekt in het Arabisch-Franse Beyrouth het bestaan van een heel
speciale wijk met een bijzondere structuur: de wijk der Armeniers.
Hier leven langs de Nahr el Beyrouth een honderdduizend mensen, oorspronkelijk vluchtelingen die na de vorige oorlog en vroeger nog, rand de eeuwwisseling, de terreurdaden van de Turken in de binnenlanden van Klein-Azie
overleefd hebben en daartegen bescherming zochten in de Franse mandaatgebieden. Zij bezitten nu een vijftal dagbladen, verschillende culturele weekbladen, eigen scholen, eigen kerken, eigen bioscopen, eigen winkelwijken. De
politic van Beyrouth heeft daar nauwelijks toegang. Problemen warden underling geregeld. De landstaal, het Arabisch, komt er nauwelijks aan bod. Velen
kennen het niet eens en op de scholen wordt alleen Armeens gedoceerd. Men is
daar de mening toegedaan dat de kennis van het Arabisch min of meer overbodig is, of hoogstens van belang voor degenen die verderop willen, ambtenaren of studenten, mensen die toch wegtrekken en zich elders vestigen. Bovendien leeft bij velen nog het verlangen om eens, in betere tijden, terug te keren
naar de bergen en dalen van het hun dierbaar gebleven Armenie. Intussen
sluiten zij zich sterk aaneen, met eigen taal, eigen gebruiken, eigen godsdienst
ook, tot een stad op zich in het grate Beyrouth met zijn 700.000 zielen.
Wanneer men zich deze situatie goed gerealiseerd heeft, beschikt men al terstand over een belangrijke sleutel am vele problemen in het Nabije Oosten te
benaderen. Het feit dat de bevolking er sterk groepsgewijze georganiseerd is,
geldt niet voor deze Armeniers alleen, doch is een algemene regel. Hele dorpen
of landstreken zijn ofwel Maronitisch, of Grieks-Orthodox, of Sunniet, of
Chaldeeuws enz. Soms zijn de dorpen en zeker de steden van een gemengde
bevolking, doch ook dan blijft het principe bestaan.
De communaute is een typisch posters verschijnsel, gegroeid uit een complex
van historische, geografische en politieke factoren. In de loop der eeuwen was
het Nabije Oosten voortdurend in beweging. Ruzies en oorlogen tussen Grie-
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ken, Perzen, Syriers en later de Mohammedanen, met daar tussen door verweven
godsdiensttwisten, dreven de bevolking, soms nauwelijks gesedentariseerde nomaden, uit hun bedreigde woonplaatsen en deed hen veiliger oorden opzoeken.
Het natuurlijk instinct tot zelfbehoud en een sterke stamgeest smeedden deze
kleine groeperingen vast aaneen in hun nieuwe woonplaats. De godsdienst
speelde in deze omstandigheden vaak een belangrijke rol.
Naast deze godsdienstig-politieke factoren, heeft ook de geografische situatie
sterk bijgedragen tot de vorming van deze blokken. De vluchtelingen zochten
immers hun hell veelal in een afzondering en bepaalde gebieden lenen zich
daar uitmuntend voor. Zo bijvoorbeeld hood de Libanon, een lange bergketen
met diepe sleuven, beschutte dalen en verborgen plateau's, vroeger ook nog met
uitgestrekte wouden bedekt, een veilige schuilplaats aan dissidente groepen.
Vervolgens zijn daar nog de woestijnen van Syrie en Egypte, de berg der Druzen, de streken rand de Dade Zee, welke bescherming konden bieden, juist door
hun ontoegankelijkheid.
Deze toestand werd nog bestendigd door het beleid van de Islamitische en
later de Turkse overheersers. Voor de theocratische Mohammedanen vallen
staat en godsdienst wezenlijk samen. Naar hun opvatting kunnen Christenen en
Islamieten, leden van verschillende religies, niet volgens een en dezelfde wet
'even. Daarom gaven de heersers, bedacht op een soepel functioneren van het
bestuursapparaat, aan de hoof den van de verschillende gemeenschappen bepaalde bevoegdheden op staatkundig gebied inzake rechtspraak, huwelijk, regeling van contracten enz. Daartegenover eisten zij als tegenprestatie de betaling
van een bepaalde belasting, de 'jizya', welke een uiterst belangrijke bron van
inkomsten voor de schatkist betekende.
Aldus ontstond er een veelheid van staatjes, van communautes, binnen de
eenheidsstaat zelf. Het gevolg van deze politiek was bovendien dat de patriarchen en bisschoppen politieke bevoegdheden ontvingen en een groeiende politieke betekenis. Onnodig te zeggen dat de orthodoxe, van Rome afgescheiden
groeperingen hierbij een zekere voorsprong bezaten, doordat zij Been behoefte
hadden aan contacten met het Westen, de aartsvijand van de Halve Maan.
Dit systeem der communaute's heeft hier eeuwenlang gefunctioneerd en men
mag wel zeggen dat het de redding heeft betekend van het christendom in deze
streken. Dat er nog Christenen leven in het Nabije Oosten na een meer dan
duizendjarig mohammedaans bewind is voor een groot deel hieraan te danken,
temeer als men het vergelijkt met Noord-Afrika, waar de glorieuze kerken van
Cyprianus, Augustinus en vele andere groten volkomen zijn verdwenen. Beide
partijen profiteerden er van. De khaliefen en sultans hood het de mogelijkheid
om dit uitgebreide rijk doelmatig te besturen zonder verregaande centralisatie
en de toevloeiende belastinggelden vormden een welkome bron van inkomsten.
De Christenen gaf het een garantie van elementaire veiligheid en vrijheid.
Een 'communaute blijkt dus een sociologische groepering te zijn, die een
eenheid vormt en waarbij het staatkundige en godsdienstige element innig zijn
versmolten. Wat de Christenen betreft spreekt men soms van 'rite', doch deze
term is te beperkt van inhoud en te weinig geschikt om dit complex adaequaat
uit te drukken. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan de term 'communaute',
welke minder eenzij dig het kerkelijk aspect benadrukt en bovendien gemakkelijker Christenen en niet-Christenen onder een gemeenschappelijke noemer tesamen brengt.

156

KERKEN EN COMMUNAUTES IN HET NABIJE OOSTEN

Zo treft de vreemdeling hier onmiddellijk de verwarrende veelheid van over
en naast elkaar bestaande diocesen met als gevolg dat een bepaald territorium
onder jurisdictie van meerdere bisschoppen valt. Elke communaute heeft een
eigen diocesane opbouw en parochiele indeling. Het kleine Iandje Libanon dat
goed anderhalf miljoen inwoners telt, waarvan minder dan een miljoen Christenen, en waarvan de oppervlakte slechts een derde van Nederland bedraagt,
staat onder leiding van 18 katholieke bisschoppen. In de stad Beyrouth alleen
wonen er 7. Dezelfde stad had het wel unieke voorrecht (buiten Rome) de
woonplaats te zijn van 2 kardinalen, Kard. Tappouni, de patriarch van de
syrisch-katholieken, en Kard. Agagianian, de patriarch van de Armeense katholieken, zo lang deze laatste nog niet naar Rome geroepen was.
Dit grate aantal hoogwaardigheidsbekleders biedt sommige voordelen. In
ieder geval kan de bisschop dichter bij het yolk staan, zelfs aanwezig zijn bij
huwelijksplechtigheden en begrafenissen. Het is echter te betwijfelen of het
apostolaat er mee gebaat is dat een bepaald territorium ander gezag van meerdere bisschoppen tegelijk staat. De stad Aleppo, een stad van ongeveer vierhonderd duizend inwoners met enkele tienduizenden Christenen, — overigens
een van de grootste christelijke centra in het Nabije Oosten — heeft 12 bisschoppen, katholieken en orthodoxen. Daar staan op een gebied van enkele
ares 4 kathedralen broederlijk bij een. Onnodig te vermelden dat elke communaute haar eigen kerken bezit.
Deze veelheid van communaute's weerspiegelt zich niet enkel in het godsdienstige, maar ook op politiek gebied. Libanon is daarvan een uitgesproken
voorbeeld. Staatkundig gezien is dit land niet zozeer een eenheidsstaat, doch
veeleer een federatie van communaute's, waarbij alle partijen bepaalde, nauw
omschreven rechten bezitten. Elke groepering is in het regeringsapparaat procentsgewijze vertegenwoordigd. De president moet volgens de grondwet Maroniet zijn, de premier Sunniet. Op het ogenblik telt het kabinet 18 ministers.
Evenzo is de bezetting van de diverse regeringsbureaux evenredig verdeeld.
Uit deze ontwikkeling volgt tevens dat de bisschoppen, en met name de
patriarchen, sterk in de politiek betrokken raakten. Van de soepele aanpassing
van de hoof den der communaute's aan het islamitisch bestuur hing immers het
bestaan van deze af. De herderlijke zorg moest zich in belangrijke mate op
politiek vlak afspelen, aangezien de bescherming van deze staatkundige groeperingen de grootste zekerheid bood voor het behoud van het geloof.
Na het uiteenvallen van het Turkse imperium en het ontstaan van nieuwe
bestuursvormen is de toestand wel enigszins gewijzigd. Toch hebben sommigen
nog grote palitieke invloed en blijven zij bij de regeringen de woordvoerders en
pleitbezorgers van de hun toevertrouwde communaute's. De maronitische patriarch, — wiens voorgangers grate politieke verdiensten hebben gehad bij de
tot-stand-koming van deze christelijke oase in de mohammedaanse wereld —
wordt nog min of meer als het onofficiele staatshoofd beschouwd en geniet in
sommige opzichten zelfs de gewone rechten van de president zelf. Wanneer hij
een refs onderneemt door het land wordt hem een militair escorte meegegeven,
zoals voor staatshoofden gebruikelijk is. Toen hij in 1959 Frankrijk bezocht,
werd hij aldaar met alle egards, aan staatshoofden eigen, ontvangen.
Men hoeft geen profeet te zijn am te constateren dat deze communaute's zich
in de toekomst op een of andere wijze zullen moeten oplossen of elkaar althans
meer benaderen.
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Vooreerst zijn de mogelijkheden om zich te verplaatsen veel groter geworden
dan een eeuw geleden en de gevolgen daarvan zijn voelbaar. Men begint de
gebondenheid aan plaats en familie soepeler te hanteren. De arme gemeenschappen, her en der in afgelegen streken verspreid, bieden steeds minder toekomstmogelijkheden en bijgevolg trekken velen weg, naar de grate steden, opkomende industriegebieden, eventueel zelfs naar Noord-Afrika of Amerika.
Daar komt nog bij dat het beleid van de jonge staten welke uit het Turkse
imperium zijn voortgekomen, sterk gericht is op de eliminatie van de bestaande
communaute's. Al te goed is men gaan beseffen dat dit systeem de grate zwakheid vormde van het Turkse rijk: door de veelheid van staatjes in een staat is
dit imperium nooit tot een organische eenheid versmolten. De regeringen willen
nu een coherente eenheid scheppen en annuleren daarom de eeuwenoude privileges van diverse groeperingen. Zo is de politieke invloed der bisschoppen,
zoals deze vroeger bestaan heeft, practisch uitgeschakeld. In Egypte zijn rechtbanken van overheidswege in de plaats gekomen van de rechtbanken van de
christelijke of islamitische communaute's. Ook de strijd am de christelijke
scholen moet mede in dit Licht bezien worden. De grondwetten erkeennen, in
principe althans, de gelijkheid van alle onderdanen en de vrijheid van godsdienst en accepteren geen groeperingen meer met speciale privileges. Deconfessionalisatie van het Libanese staatswezen staat in het programma van de Phalangisten van Pierre Gemayel, de politieke partij van de Maronitische en dus
katholieke communaute, welke evenwel open wil staan voor iedereen, ook
orthodoxen en muzelmannen, voor alien die de belangen van een vrij en onafhankelijk Libanon willen dienen.
Dat deze ontwikkeling haar weerslag vindt in het leven der kerken, ligt voor
de hand. De gescheidenheid en zelfstandigheid der communaute's biedt, nu
deze zich ontbinden, minder garantie voor het behoud van het geloof dan in
vroeger tijden het geval was. De samenleving gaat zich anders structureren. De
man die zijn grieks-katholieke dorpje in de Beqa'a verlaat, kan of wil zich in
Beyrouth doorgaans niet meer vestigen bij de leden van zijn communaute, in de
buurt van een grieks-katholieke kerk, doch, voor zover in de gegeven omstandigheden mogelijk, slechts daar, waar dit voor zijn werk en gezinsleven het
gunstigst uitkomt. Dat heeft tot gevolg dat hij in veel gevallen niet meer naar
zijn eigen kerk zal gaan, en, omdat hij zich niet thuis voelt in de andere communaute's, zal hij minder practizeren dan voor het behoud van het geloof
wenselijk is. (Om hierin te voorzien heeft men in Beyrouth voorgesteld om in
de katholieke kerken 's zondags H. Missen te lezen in verschillende rites, een
ware omwenteling overigens). De schoolkameraadjes van zijn kinderen zijn dikwijls uit heel andere communaute's afkomstig, dikwijls ook uit de Islamitische.
Wanneer men nu de veelheid van communaute's ziet staan tegenover deze
zich veranderende maatschappelijke verhoudingen, vraagt men zich of hoe zij
deze nieuwe situatie tegemoet treden en oplossen. Hoe kan het geloofsleven
van de man en de familie die uit de vertrouwde omgeving wegtrekt, warden
opgevangen? Hoe kan men een parochie opbouwen, geloofsonderricht geven,
als de parochianen her en der over een grote oppervlakte verspreid wonen en
andere kerken naast zich hebben? In Beyrouth zou men een flat kunnen vinden
waar 5 families wonen, elk van een andere communaute en dus elk ander een
andere pastoor en een andere bisschop. Een eventuele aalmoezenier van de
Grieks-katholieken zal zich nauwelijks met Latijnen of Maronieten bezig houden,
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zowel omdat hij ten opzichte van hen een zeer beperkte jurisdictie bezit als
vooral ook omdat hij tegenover mensen staat wier geloof een heel andere kleur
heeft als het zijne.
Maar, — en hier stoten we op een dieper grijpend probleem — zijn de diverse communaute's elk afzonderlijk in staat om de elite 1), zowel geestelijken als
leken, op te brengen welke vereist wordt om al de nieuwe problemen en tevens
ook de mohammedaanse wereld om hen heen tegemoet te treden; mensen wier
arbeid zich ,niet hoeft te beperken tot het continueren van een sacramentenbedeling welke aan de meest elementaire religieuze behoeften beantwoordt,
zoals tot nog toe veelal het geval was, doch deskundigen, zowel op de profane
terreinen van politieke en sociale aard, als ook op geestelijk terrein, leiding van
seminaries, universiteiten, zielzorg onder diverse categorieèn, contemplatieven,
schrijvers van geestelijke en theologische lectuur in de volkstaal, sc. het Arabisch, kunstenaars enz.
Willen deze eeuwenoude landseigen kerken met hun rijkdom aan schatten
op velerlei gebied vitaal blijven en invloed uitoefenen op de ontwakende Arabische wereld, dan dient er een aanpassing te groeien aan de zich vormende
maatschappelijke structuur. Het grote gevaar bestaat dat de kerkelijke organisatie, de tradities, het systeem van liturgische gebruiken enz. een archaIsche
bovenlaag wordt, welke niet meer beantwoordt aan haar sociologische basis, een
bovenbouw waaronder het fundament geleidelijk wegschuift. Een van de meest
wezenlijke problemen van de oosterse kerken is op het ogenblik hierin gelegen:
hoe blijven de voordelen bewaard van de communautaire structuur — waardoor
het geloof behouden is gebleven temidden van de islamitische omgeving, — en
worden de nadelen welke het systeem biedt in de wordende wereld geelimineerd ? Hoe wordt vermeden dat de veelheid van communaute's belemmerend
gaat werken op de zending van de Kerk in de mohammedaanse landen ?
Het lijkt ons overbodig tegenwoordig nog in discussie te treden omtrent de
waarde van de oosterse kerken in de schoot van de Mater Ecclesia. De inhoud
van „Orientalium dignitas" van Leo XIII, 1894, een schrijven dat zoals vele
van dergelijke geschriften zijn tijd vooruit was, is in onze dagen wel overal
doorgedrongen. Hierin wordt ondubbelzinnig de grote betekenis bevestigd van
de traditie met haar eigen hierarchische structuren, klassieke en moderne talen,
ceremonies en gebruiken, kortom het geheel van datgene wat de kerkelijke zij de
van de communaute uitmaakt. Sterk hangen hier nog de wierookgeuren uit de
ons dierbaar geworden tijden der kerkvaders en apostolische gemeenten. Hier
liggen schatten verborgen op gebied van theologie, kerkelijke discipline, spiritualiteit, apostolaatsmogelijkheden enz., doch sinds eeuwen staat dit alles als kostbare kelken opgesloten in grote kluizen in afwachting van betere tijden. De
traditie is in het Oosten altijd veei sterker, om niet te zeggen, hardnekkiger
geweest dan in het Westen.
De communautaire structuur heeft trouwens haar waarde bewezen door het
1 ) Men zou zich eens de grootte van deze communaute's moeten realiseren om te
beseffen hoe nijpend het probleem van de elite en de noodzakelijke aanpas kan zijn.
De meeste zijn in aantal niet veel groter dan een flinke stad en een groot gedeelte
daarvan is nog zeer ongeletterd. Het Liturgicon van P. Edelby, Beyrouth 1960, geeft
op pag. 15 e.v. de volgende getallen voor het Nabije Oosten: Grieks-katholieken:
180.000; Maronieten: 410.000; Chaldeeuwen: 170.000; katholieke Kopten: 75.000;
katholieke Armeniers: 60.000.
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geloof te redden, dank zij de veiligheid en bescherming welke zij hood. De
nieuwe ontwikkeling echter heeft nog lang niet bewezen die veiligheid van het
geloof te kunnen garanderen. Ook al is, om een voorbeeld te noemen, de vrijheid van godsdifnst en de gelijkheid van alle burgers in de grondwet plechtig
geproclameerd, zeker is ook dat deze wetten door lagere functionarissen nog
niet integraal warden toegepast. Een zekere afgeslotenheid kan, voor bepaalde
grnepen als geheel genomen, een redding betekenen van hun geloof. Wij denken o.a. aan de situatie van de Kopten in Boven-Egypte.
Er bestaat nog een andere reden voor dit conservatisme, en wel: de aanwezigheid van de meestal veel grotere orthodoxe groeperingen in de oosterse kerken.
Het is vooral in dit licht dat men de bekende toespraak van Zijne Zaligheid
Maximos IV, patriarch van de grieks-katholieke kerk, gehouden op 9 augustus
te Dusseldorf, moet verstaan. Hij vergelijkt zijn kerk hierin met de jongere
broeder die de oudere broeder uitnodigt om naar het vaderhuis terug te keren.
De voornaamste passage is niet de veelvuldig geciteerde passage tegen het
spook van de latinisatie, ook niet de protesten die hij wel moet laten horen,
doch die passages waarin zijn meer positieve orientering naar voren komt: zo
lang mogelijk de band met de orthodoxen bewaren.
Vasthouden aan de traditie is derhalve een uitdrukking geworden welke herhaaldelijk terugkeert in geschriften over oosterse kwesties. Doch er is eveneens opgemerkt dat wanneer de archaiserende tendensen in de oosterse kerken de
overhand zouden krijgen, de katholieke oosterse kerken over enige tijd de meest
achterlijke van alle zouden zijn. Ook in de kringen van orthodoxen is een reveil
aan de gang, zowel op gebied van wetenschap als dat van apostolaat. De eerbied
voor de traditie en het behouden van wat daarin waardevol is, zal toch gelijke
tred moeten houden met de sociale evolutie, een gebeuren dat onherroepelijk
doorgaat. Traditie kan ook verstarring betekenen, en in de oosterse kerken
lijkt ons dit een reeel gevaar. De soms middeleeuwse toestanden in Libanon
kunnen zeer funeste gevolgen hebben voor de kerk in deze gewesten.
De mogelijkheid bestaat dat een zekere 'rite-romantiek' in het Westen deze
archalserende tendenzen versterkt en zodoende averechtse gevolgen heeft. De
missieromantiek slaat tegenwoordig in een tegendeel am dat soms minder met
de toestanden in de missies overeenstemt dan vroeger het geval was. Uit reactie
tegen een verwestersing van de missionering en een latinisatie van de oosterse
kerken, welke volgens sommigen volkomen ongeproportioneerd en onverantwoord geweest zouden zijn, ontstaat er tegenwoordig een verheerlijking van
inheemse culturen en oosterse riten. Het schijnt dat daarbij soms te weinig
beseft wordt, dat deze zo al niet verdwijnen dan toch door hun veelvuldige
contacten met het Westen natuurnoodzakelijk een ingrijpende verandering ondergaan.
Steeds beter gaat men bespeuren dat assimilatie en vitale aanpassing aan de
nieuwe verhoudingen tot ontwikkeling gebracht moeten warden, zoals moge
blijken uit het volgende citaat dat blijk geeft van een opvallende evenwichtigheid en sereniteit en desniettemin zeer behartigenswaardige dingen zegt:
„En attendant un concours plus large, genereux et desinteresse des forces
chretiennes de l'Occident, les communautes orientales devraient toutefois devêlopper leur organisation et leurs oeuvres, augmenter leur efficience apostolique
et delaisser cette antique forme du paternalisme ecclesiastique pour grouper les
forces vives de la jeune elite montante qui, ne trouvant pas aupres de leurs
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communautes les cadres et les moteurs d'un epanouissement social, culture' et
méme politico-national, se tournent vers des organisations latines ou des mouvements ou des partis politiques a tendance marxiste ou athee ..... La regle d' or
qui vaut aussi bien pour l'Orient que pour l'Occident et qui resume merveilleusement l'attitude a prendre en face de ce problême d'apostolat aupres des
populations chretiennes du Proche Orient est donc l'adaptation et ?assimilation
a base de respect et de sympathie, qui sant d'ailleurs le fruit d'une meilleure
connaissance de la valeur des richesses spirituelles et culturelles des rites orientaux et en possession des fideles de ces rites" (Uit: P. Joseph Haj jar, L'apostolat des missionaires latins dans le Proche Orient selon les directives romaines.
Als brochure uitgegeven, Jerusalem 1956, p. 45 e.v.).
Het ziet er naar uit dat de communaute's zich moeten open stellen, zowel
voor de wordende maatschappelijke structuur, als ook, en misschien meer nog,
voor elkaar. Een op het ogenblik niet nader te omschrijven eenheid op kerkelijk
niveau zal er moeten groeien, gezien de ontwikkeling welke de wereld onweerstaanbaar neemt en de grote problemen en noden welke aan alle gemeenschappelijk zijn. Kan eeuwenlang volstaan worden met een coexistentie, een naastelkaar-leven, thans zal er een of andere vorm van samen-ziin moeten komen.
Het is het leven zelf, ongrijpbaar en vol onverwachte verrassingen, dat deze
symbiose der communaute's zal realiseren. Voorlopig zal het alsnog van grote
waarde zijn als deze eenheid zich op het praktische vlak zal uitwerken en men
tot een samenwerking komt van zuiver zakelijke aard: in een efficiente verdeling van priesters en religieuzen, in het wetenschappelijke werk, in de priesteropleiding, in het missionaire werk in de steden en vooral ook op het immense
platteland.
Dat deze eenheid nog niet per se eenvormigheid hoeft te betekenen, spreekt
vanzelf. Het moet mogelijk zijn dat in de ene Kerk het geloof zich in een
veelheid van vormen kan uiten. Doch anderzijds is eenheid niet mogelijk zonder
een zekere mate van eenvormigheid. Toch zal deze eenheid niet alleen aan de
basis tot stand moeten komen, doch ook aan de top der kerken: de hierarchie.
En hier stoten we op een uiterst teer punt. In de patriarchen en bisschoppen
immers zijn de communaute's belichaamd. Er bestaan evenveel (christelijke)
communaute's als er hierarchische structuren zijn. De hierarchische structuur
van patriarch en bisschoppen is zeer innig met het bestaan van de oosterse
kerken verbonden. Wie hieraan komt, treft de communaute in een zeer vitaal
orgaan. Zij zijn eeuwenlang de beschermers geweest der kudde en zijn het nog.
Dat Rome, hiervoor niet blind is bewijst o.a. het in 1957 gepromulgeerde
gedeelte van de Codex op het Oosters recht, „De personis", waarin met name
aan de patriarchen bepaalde bevoegdheden gegeven warden en andere onttrokken en waarin de verhouding tussen de patriarchen en oosterse bisschoppen ten
opzichte van kardinalen, nuntii en andere hoogwaardigheidsbekleders nader
wordt vastgelegd. De oosterse bisschoppen echter hebben deze canones als een
grote discriminatie gevoeld. De regeling heeft dan ook een grote repercussie
gehad, met name in de Griekse ritus, welke bij monde van patriarch Maximos
een geharnast protest formuleerde. De regeling der bevoegdheden van de bisschoppen ten opzichte van de apostolische werken en hun onderlinge verhoudingen, en met name de positie van de patriarch, zal ongetwijfeld op het aanstaande Concilie aan de orde komen, o.a. als onderdeel van de besprekingen
over de plaats van de bisschoppen in de wereldkerk.
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A Burnt-out Case

Een mislukte roman
DR. W. PETERS S.J.

de serieuze romanschrijver heeft Greene steeds het recht opgeeist van
V OOR
commentaar to mogen leveren, en menigmaal zal het voorkomen dat voor

een romanschrijver dit recht een zware plicht wordt. Hij wordt dan gedreven
door een obsessie; en deze laat hem niet met rust totdat hij zichzelf geheel heeft
uitgezegd omtrent een bepaalde situatie, probleem, een voortwoekerend kwaad,
enz. 1 ). Greene zelf heeft daarom een scherp onderscheid gemaakt tussen amusementslectuur, — entertainment, zoals hij deze noemt —, en de eigenlijke
roman. Uitgaande van de obsessie die Greene's romans inspireert, kunnen wij
zonder veel moeite drie groepen onderkennen. De scheiding tussen de eerste en
de tweede groep ligt bij Brighton Rock (1938), waarvan het merkwaardige is
dat het oorspronkelijk als roman werd gepubliceerd en in latere uitgaven als
entertainment werd aangekondigd. In de romans voor Brighton Rock, en in
deze roman zelf, lijkt ons Greene's obsessie de verwording van de moderne
mens. Dit wordt ons spoedig duidelijk wanneer wij onze aandacht geven aan
het motto dat Greene zijn The Man Within (1929) meegeeft: er is een mens
in mij die woedend op mij is, en zijn It's a Battlefield (1934) waar hij zegt dat
men vaak niet eens weet dat er een ernstig conflict aan de gang is, vooral zijn
Brighton Rock, dat ingeleid wordt door de bekende regels: This were a fine
reign: To do ill and not hear of it again.
Bovendien is de zeer sarcastische titel England made me (1935) een duidelijke aanwijzing van wat Greene tot in het diepst van zijn hart kwelt. Voor wie
nog mocht twijfelen wordt een doorslaggevend bewijs geleverd in de twee
reisverhalen van Greene uit deze zelfde jaren: Journey without Maps (1936)
en The Lawless roads (1939), waar hij menigmaal zijn gif uitspuwt op een
verworden beschaving die achter een aantrekkelijke gevel ontstellend bederf
verbergt.
In Brighton Rock zien we een eerste aanduiding van een zich verschuivende
obsessie; we kunnen de indruk niet van ons afzetten dat het kwaad van een
milieu op een gegeven ogenblik moet wij ken voor het kwaad in een mens, en
dit vooral in zijn botsing met het goed dat er in deze kwade mens nog schuil
gaat. Het komt dan voornamelijk tot uiting in het dienstertje Rose, die aanvankelijk een zeer ondergeschikte rol in het verhaal speelt — Ida en the boy Pinkie
zijn de dominerende figuren maar bij het vallen van het doek onvergetelijk
gegrift staat in het hart van de lezer. Dit thema boeit de romanschrijver gedurende de volgende tien, twaalf jaren, en het is deze obsessie met het goede en
kwade in de mens die ons The Power and the Glory (1940), en The Heart of
the Matter (1948) gegeven heeft, waaraan we misschien het toneelstuk The
Living Room (1953) mogen toevoegen.
De overgang van de tweede naar de derde groep wordt gevormd door The
1 ) Zie De Obsessie van Graham Greene in Streven, januari 1954.
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End of the Affair (1951). Er is veel voor te zeggen om ook hier als bron van
inspiratie Greene's obsessie met het goede en kwade in de mens te beschouwen,
dit voornamelijk geillustreerd in de hoofdfiguur, de journalist Bendrix. Voor
wie dit boek echter serieus gelezen heeft, behoeft het geen verdere uiteenzetting
dat Greene hier toch in niet geringe mate aan het worstelen is met het probleem
van het geloven, en, merkwaardig genoeg, van geloven als een vrucht van
doorstaan lijden. Dit blijkt uit het gehele verhaal van de bekeringsgeschiedenis
van Sarah Miles, en nog frappanter, van Bendrix, en het werd door Greene
reeds aangeduid in het motto dat hij van Leon Bloy leende: er zijn ruimten in
het hart van de mens die nog niet bestaan, en dan treedt het leed daar binnen
opdat zij zouden bestaan.
Het geheim van het geloof is voortaan Greene's dominerende obsessie. Dit
werd duidelijk Coen hij zijn tweede toneelstuk in Londen zag opgevoerd, The
Potting Shed, in ons land onder de titel De Tuinschuur ten tonele gebracht.
Er liggen niet minder dan zeven jaren tussen The End of the Affair en The
Potting Shed, en nog eens drie jaren tussen dit laatste stuk en zijn jongste roman
A Burnt-out Case. Onomwonden zegt Greene dat het hem bij het schrijven van
dit boek te doen was om op dramatische wijze uitdrukking te geven aan verschillende wijzen van geloofservaring; hij voegt er zelfs aan toe dat hij dit
thema enigszins heeft gelsoleerd, losgemaakt van alle geharrewar van het normale leven van iedere dag; om deze reden verhuisde hij met al zijn karakters
naar een melaatsenkolonie in de rimboe. Deze verklaring is interessant en ook
van belang. Dat het geloven deze bekeerde romanschrijver een probleem was,
wisten we reeds; of juister, dat het hem voor allerlei problemen plaatste, was
ons geen geheim. Te vaak toch kwam hij in de laatste jaren in botsing met de
geaccepteerde opvatting in zake de consequenties van een oprechte geloofsbeleving (we herinneren aan zijn botsing met de Franse kardinaal naar aanleiding
van de aan Colette geweigerde kerkelijke begrafenis, aan zijn sympathieke woorden die hij wijdde aan de Poolse Pax-beweging, aan zijn kritiek op de wijze
waarop het Vaticaan zich inlaat met politieke kwesties, enz.). Maar in deze
laatste roman is het geen kwestie meer van min of meer onplezierige gevolgen
van geloven en een gelovige-zijn: hij is nu duidelijk aan het worstelen met het
geheim en het probleem dat het geloof zelf is. Was aanvankelijk het geloof een
bron van leed (The End of the Affair) en bijgevolg iets wat de niet-gelovige
mens met angst en beven vervult (The Potting Shed), nu dringt het geloof zich
op met alle onverklaarbaarheid en duisternis van een geheim. Deze verschuiving, of indien u wilt, deze ontwikkeling van de obsessie brengt onvermijdelijk
met zich mee dat de abstractie en de theorie de romanschrijver niet los laten,
en zelfs kwellen. In The End of the Affair betekent geloven zijn hoofd buigen
voor een God; in The Potting Shed komt dit ook nog steeds zeer sterk tot
uiting. Wanneer we bij The Burnt-out Case beland zijn, is echter het geloven zo
zeer gesubjectiveerd, dat de persoon van God nog nauwelijks zichtbaar is. De
mens moet met zichzelf in het reine komen wat betreft het geloven, als een
persoonlijke beslissing die richting en inhoud geeft aan zijn leven.
Intussen staan wij voor het ons aanstarende feit dat in de tijd van twintig
jaren Greene is voortgeschreden van The Power and the Glory naar A Burntout Case, d.w.z. van God zelf naar een geval, van een schouwen van de macht
Gods die zijn heerlijkheid voornamelijk en het schitterendst toont in de diepten
van dronkenschap, ontucht, wanhoop, naar een niets meer zien en niets meer
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ervaren: alle licht en alle vuur is gedoofd. Men lette erop dat de ontwikkeling
niet geweest is van een snort Godsschouwing naar atheisme of ongeloof: de
hootdpersoon van The Burnt-out Case is een van die vele mensen wie het
geloof niets meer zegt, voor wie mede daardoor het leven zelf bijzonder leeg
en zinloos is geworden. Maar dit betekent voor Greene nog niet ongeloof; dit
vinden we vertegenwoordigd in de dokter van de melaatsen-kolonie. The
Burnt-out Case zelf, Querry genaamd, staat voor een uitgedoofd geloof: het is
er nog steeds, zoals trouwens door Greene in verschillende episoden duidelijk
wordt gemaakt, en wel op een dergelijke wijze dat het door sommigen geinterpreteerd kan worden als vrucht van, of uiting van, mystieke begenadiging. We
weten wel dat de auteur een dergelijke interpretatie mijlen ver van zich werpt,
maar even duidelijk laat hij uit zijn korte inleiding blijken dat zulk een uitgedoofd geloof op zijn minst nog half-belief is. „I did not die, yet nothing of life
remained", de spreuk van Dante die Greene boven deze roman plaatste, is niet
enkel toepasselijk op de melaatse, die met zijn overgebleven stompjes van handen en voeten en andere weggevreten ledematen een „uitgeziekt geval" is, maar
geldt evenzeer van de lichamelijk intacte mens die echter geestelijk een burntout case wordt genoemd. We zijn ons bewust dat we hiermede burnt-out een
andere zin hebben gegeven dan direct door Greene bedoeld werd; dat deze
echter de auteur ook voor de geest heeft gestaan, is niet alleen duidelijk uit de
beschrijving van het half-geloof van Querry, maar ook uit uitlatingen van
Greene in andere geschriften, waar hij over God en het geloof in God spreekt
als licht en vuur. We behoeven de lezer slechts te herinneren aan zijn opstel
De Paradox van het Christendom, waar hij het geloof vergelijkt met de lichtstraal van een vuurtoren: hij verlicht een zeer beperkt veld en schijnt bij korte
tussenpozen, daartussen ligt veel duisternis.
De ontwikkeling in Greene's obsessies lijkt ons niet onbelangrijk voor een
juist verstaan van zijn laatste boek. Nog eens: er ligt een grote of stand tussen
het zien van een krachtig werkende God in de modder van een onderkomen,
zondige mens (de whisky priest) en het enkel vervuld zijn — men vergeve
ons de paradox — van eigen grenzeloze leegheid (Querry). Toch is dit thema
der leegheid niet geheel nieuw in het oeuvre van Greene. We kwamen het reeds
veel vroeger tegen; in The Heart of the Matter gaat Scobie te biechten, en beklaagt zich dan dat hij zich zo leeg voelt. In meer navrante vorm vinden we het
terug in de priester uit The Potting Shed, die er verschrikkelijk onder lijdt dat
hij dag-in dag-uit zijn geloof moet praktiseren, terwijl hij zegt dat hij er geen
biet meer van gelooft, en iedere avond nog bidt — tot niets. We ontmoeten
het ook in de journalist Fowler uit The Quiet American; bier wordt deze leegheid naar onze mening als jets onpleizierigs, jets raars en onverklaarbaars weggedrukt, voornamelijk omdat deze journalist voor alles neutraal wil zijn, zich
netjes buiten alles wil houden, in geen geval betrokken wil worden bij hetgeen
om hem been plaats vindt; totdat omstandigheden hem eenvoudig dwingen deze
leegheid in het oog te zien: maar dan houdt het boek op. The Quiet American
wordt door Greene nergens een roman genoemd, maar niemand twijfelt er aan
dat hij toch wel erg dicht wat Greene een roman inoemt benadert. Wij zijn zelfs
geneigd aan te nemen dat The Burnt-out Case begint waar The Quiet American
ophield, zoals The Power and the Glory begint waar Brighton Rock ophoudt.
Na het bovenstaande is het duidelijk welk een zeer zwakke vertaling de titel
Genezen Verklaard is, en La Saison des Pluies is niets beter. Al even erg was
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destijds de vertaling Het Geschonden Geweten voor The Power and the Glory.
Hiermede willen we niet zeggen dat de vertalers niet opgewassen waren tegen
hun tank; wel echter is de zwakheid bij het vertalen der titels op zich reeds een
indicatie hoe moeilijk Greene te verstaan is, hoe gemakkelijk men het boek vanuit een verkeerde lichtval beschouwt. We menen dat hiermede ook indirekt de
oorzaak is aangegeven van zulke uiteenlopende beoordelingen van Greene's
romans, en niet in het minst van zijn jongste werk. Men vergeet te licht dat hij
schrijft omdat hij commentaar moet leveren; en dit commentaar betreft diepmenselijke problemen als geluk, zonde, leed, geloof, God zelf, en Deze vooral
zoals hij Hem in zijn leven ervaart. Dit geeft zijn roman, een sterk autobiografische inslag, die het des te noodzakelijker maakt zijn boeken niet te isoleren, maar
te zien, en vooral te leven, in hun onderlinge verbondenheid en ontwikkeling.
0.i. kan er niet aan getwijfeld worden dat Greene hiermede veel meer veronderstelt en eist dan waartoe een romanschrijver het recht heeft: hij heeft voornamelijk zichzelf te blameren wanneer hij verkeerd verstaan wordt.
Hiermede spreken wij nog geen oordeel uit over zijn jongste boek. We constateerden enkel dat het thema van het half-geloof of de leegheid een voorgeschiedenis heeft in het oeuvre van Greene, en dat het niet losstaat van zijn
obsessies uit vroegere jaren, die, onnodig te zeggen, nog niet uitgewoekerd zijn.
De vraag moet echter gesteld worden of Greene's tekening van dit half-geloof
in zijn oorzaken en in zijn beleving aanvaardbaar is, als „commentaar" van enige
waarde is. Nu komt het ons reeds enigszins verdacht voor dat Greene de methode gebruikt van contrast-werking om de tekening goed te laten uitkomen. Hij
stelt zich niet tevreden met te schrijven over half-belief; hij toont ons tevens
verschillende vormen van belief, alsook van non-belief (zie inleidende brief op
The Burnt-out Case). Bezien we het eind-resultaat, dan staat non-belief helder
en klaar, en zelfs sympathiek, ten voeten uit getekend in de melaatsen-dokter Colin: misvattingen dat ongelovigen en heidenen schurken zijn en geen goed leven
zouden lij den, warden effectief de wereld uitgeholpen. Aan de andere kant
staat het geloof getekend, en hier zouden we met recht vertekend kunnen schrijven. We gaan hier niet verder op in: de zelf-voldane father Thomas en de onuitstaanbaar vrome, in zijn hart schurkachtige Rycker domineren het bock op zulk
een manier dat het geloof van de zusters, de overige missionarissen, en zelfs van
de zeer wijze Superior maar nauwelijks zichtbaar wordt. Maar in alle geval moet
gezegd worden dat de trekken zowel van het ongeloof als van wat Greene hier
al te eenzijdig als geloof voorstelt, scherp naar voren treden. Daartussenin staat
het half-belief van Querry, en ons treft onmiddellijk dat hier van een scherpe
tekening geen sprake is. Er hangt veel vaagheid om de figuur van Querry; hij
maakt een verwarrende indruk. Men zal zeggen dat dit juist de bedoeling is van
de schrijver. Waarop het antwoord luidt dat wij wel weten dat Querry inwendig
vol verwarring is: het is nu de kunst van de echte schrijver om zulk een verwarring helder, klaar, duidelijk te suggereren: we schieten er niet veel mee op wanneer verwarring verward wordt weergegeven. Heeft Greene, om dit enigszins te
verhelpen, juist de techniek van contrastwerking met geloof en ongeloof willen
gebruiken?
De eigenlijke reden waarom Greene er niet in geslaagd is Querry overtuigend
te tekenen, is dat hij zelf te weinig begrip heeft voor wat er in Querry omgaat,
wat er met hem gebeurt. De oorzaken van Querry's half-geloof zijn al te oppervlakkig gezien. Op de eerste plaats is daar weer de Kerk; en ander Kerk ver-
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staat Greene hier opnieuw de gemeenschap zoals deze in feite een allesbehalve
aantrekkelijk gelaat vertoont: men denke aan father Thomas en de planter Rycker, maar ook aan zoveel menselijkheid bij de christenen in de kolonie, en vooral leze men de onschuldig aandoende parabel, die zonder inherente noodzaak
in deze roman is ingeschoven, als een vernietigend oordeel over Roomse oordelen
en praktijken, en vooral Roomse propaganda (196 — 205). De grote grief die
Greene tegen de Kerk heeft is dat zij preekt wat zij zelf niet in praktijk brengt,
dat zij in plaats van nederig te zijn daarbij zo arrogant is: the Church won't
allow, the Church says, the Church orders . . . . (p. 205), dat zij al te vaak de
kennis Gods, en God zelf verhult in plaats van deze te onthullen. Het is een
bekend thema in Greene's boeken, en hij lijdt er acuut onder.
Op de tweede plaats ligt half-geloof veel te veel verstrengeld met lijden, of
juister, met een diep geworteld mistrouwen ten aanzien van alle geluk. Misschien
dat de oude puritein in Greene hem als schrijver nog steeds kwade parten speelt.
Happiness annihilates, zegt hij in The End of the Affair; geluk is nooit te vertrouwen; een gelukkig-makend geloof is dus een onding. Naastenliefde, blijheid,
succes, de lach, dat alles moet met veel argwaan behandeld en gehanteerd worden. Het spreekt wel vanzelf dat een half-geloof dat op dergelijke opvatingen
teruggaat, van 'n raar en nimmer overtuigend maaksel is. We kunnen dit ook geheel anders zeggen: noch in Greene's ongeloof, noch in Greene's geloof, en bijgevolg noch in Greene's half-geloof, is er ergens een duidelijk spoor te ontdekken dat geloven iets te maken heeft met de liefde. Greene is in zijn romans
steeds bang geweest voor de nabijheid van de liefde Gods: de whisky priest bekent dat hij er doodsbang voor is en in The Living Room wordt van God gezegd
dat zijn liefde is als een vuur, en een vuur dat verschroeit en dus pijn doet, en
dat wij bijgevolg op een comfortabele of stand houden. Merkwaardig genoeg —
en hier ziet de christen die Greene is zeer scherp — is er niet zo veel te kiezen
tussen de liefde Gods en de naastenliefde. Daarom is Querry bang om goed te
doen en goed te zijn, terwijI aan het andere uiterste Rose staat, de jonge vrouw uit
The Living Room, die alle liefde voor God zag wegebben toen zij kwam in het
gezin van haar heeroom en tantes, waar geen naastenliefde was. Welnu, de
achterdocht ten opzichte van alle vreugde en ieder bewijs van naastenliefde
blijkt in zijn jongste roman bijna geindentificeerd te worden met half-geloof.
Querry is als de dood zo bang beschuldigd te worden van een goede daad verricht te hebben, en nog banger is hij voor de lach: he had begun to detest laughter like a bad smell (p. 11). Een dergelijke identificatie lijkt ons echter tot in de
grond toe vals. Half-geloof, dat zich in het ervaringsleven van de mens registreert als nietszeggendheid en leegheid, is heel wat anders dan de vrucht van
een pessimistische kijk op het leven en iets anders dan een ingevreten achterdocht ten opzichte van de goede dingen van deze wereld.
Greene's jongste roman heeft jets monsterachtigs. Dit treedt niet allen naar
voren in de figuren die zich er het meest op beroemen het geloof te bezitten;
het komt ook op ons of in de zinloosheid van Querry's lij den, zorgen en angsten.
Zinloos is het immers iemand, of zichzelf, op te sluiten in een vunzig donker
hok en met het licht ook de lach en de goedheid van de medemens buiten te
sluiten: en dit om niets. Welnu, wat Greene hier half-geloof noemt doet denken
aan zulk een donker hok, waar het licht van de liefde Gods en de liefde jegens
God eenvoudig niet kunnen doordringen. Merkwaardig hoe Greene tot zulk een
verwrongen notie van geloof is kunnen komen, waar hij de worsteling om het
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geloof juist zo briljant tekende als een worsteling met God wiens naam lief de
is: men herleze The End of the Affair.
Intussen kunnen we ons niet veroorloven om deze roman als een mislukking
naast ons neer te leggen. We wezen er op hoe Greene met opzet het toneel
plaatste in de rimboe, ver weg van de alledaagse wereld die ons omgeeft. In zijn
inleidende brief geeft hij als reden hiervan aan dat hij op deze wijze de verschillen tussen geloof, half-geloof en ongeloof scherper kan stellen. Hiermede is
indirekt ook duidelijk gemaakt dat de auteur de hoofdfiguren in niet onbelangrijke mate beschouwd, en zelfs gecreèerd moet hebben als representanten van
verschillende geloofsbeleving. Om ons tot Querry te beperken, betekent dit dat
hij gezien moet warden als een bepaald type in de hedendaagse zgn. christelijke
samenleving. Het proto-type van Querry vond Greene overal om zich heen: de
christen-mens wie het geloof niets meer zegt, die gebroken heeft met christelijke
praktijken, maar wie op een of andere raadselachtige manier het christen-geloof
toch nog in het bloed blijft zitten. De vele Querry's am ons heen zal deze roman
om die reden aanspreken, ofschoon wij betwijfelen of velen zich in deze gekwelde mens zullen herkennen met zijn angst voor het blije en het goede: de
nietszeggendheid van het geloof is het gebied waarop zij hem kunnen volgen,
maar niet verder. En dit toont ons de mate waarin Greene in dit boek gefaald
heeft: hoe geheel anders liggen de zaken in The End of the Affair, waar iedere
mens zich tot op zekere hoogte terugkent in zowel Sarah Miles als Bendrix.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

EN van de meest ondankbare functies in deze wereld is die van SecretarisE generaal
der V.N.; de functionaris staat onophoudelijk bloat aan alle

mogelijke vormen van critiek van alle partijen. Dat deze critiek niet steeds onrechtvaardig is, is duidelijk, daar aan alle mensenwerk fouten kleven, maar bij
het uitoefenen van deze critiek verliest men vaak de uitermate moeilijke omstandigheden uit het oog, waaronder het ambt moet worden uitgeoefend. De Secretaris-Generaal moet — in elk geval trachten — neutraal te zijn; hij moet de wereldvrede handhaven en daarbij de belangen van alle partijen scherp in het oog
houden; hij moet elk vraagstuk benaderen van verschillende kanten. Hiertegenover staat, dat de critici het probleem vaak bekijken vanuit hun eigen gezichtshoek en daardoor vervallen in een onjuiste en onrechtvaardige gelijkhebberigheid. De bij een vliegtuigongeval op 18 september in Kongo omgekomen Secr.
Gen. Dag HammarskjOld heeft dit gedurende de acht jaren, waarin hij het ambt
heeft vervuld, herhaalde malen ondervonden. Voortdurend heeft hij zich ingezet
voor de belangen van de wereld; grate en belangrijke successen heeft hij behaald, maar ook heeft hij echecs geleden; in het eerste zowel als in het tweede
geval was de critik niet mals. Ook zijn laatste optreden in Kongo, waar de V.N.troepen optraden om ,een burgeroorlog tussen de centrale regering in Leopoldstad en Tsombe in Katanga te voorkomen, is heftig becritiseerd, maar deze verstomde bij het bericht van zijn plotselinge dood. Van talrijke zijden werd met
bewondering gesproken over zijn voortdurend zich inspannen voor het algemeen
belang en het is betreurenswaardig, dat de communistische staatslieden zich
niet konden opwerken tot een duidelijk eerbetoon aan een man, die zich met
wegciifering van eigen belangen steeds inzette voor het bereiken van een hoog
ideaal.
Behalve voor deze moeilijkheid staat de op 18 september bijeengekomen
Algemene Vergadering der V.N. nog voor talrijke andere beslissingen. Toch
lijken ons de besprekingen achter de schermen voornamer dan de openbare. Men
maakt n.l. van de gelegenheid gebruik tot informele besprekingen over de crisis
rond Berlijn.
In ons vorig overzicht vermeldden wij nog de bijeenkomst der niet-verbonden
landen in Belgrado; in het slotcommunique hebben deze bij Rusland en de V. St.
erop aangedrongen om in onderling overleg tot een vreedzame regeling van het
geschil te komen en zij zonden afgezanten naar Moskou en Washington om deze
boodschap over te brengen. Het lijkt er echter niet op, dat men zich aan hun
advies veel gelegen zal laten liggen. Moskou kondigde reeds vlak voor de opening der conferentie een hervatting der kernproeven aan en voegde onmiddellijk
de daad bij het woord; daarmee gaf Rusland of zijn minachting voor deze landen te kennen, of probeerde hen door angst aanjagen aan zijn zij de te krijgen.
Ook Kennedy wachtte ,niet lang met een hervatting der kernproeven, zij het dan
ook, dat hij slechts ondergrondse proeven toeliet. Geen van beide partijen trok
zich erg veel aan van de mening der te Belgrado bijeengekomen mogendheden,
te meer, daar nauwelijks de helft der niet verbonden mogendheden de confe-
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rentie bijwoonde en onder de wel aanwezigen zeer grote meningsverschillen tot
uiting kwamen.
Aanvankelijk bleven beide partijen i.z. Berlijn op hun standpunt staan; beide
bleven ook praten over onderhandelingen en beide gaven als hun mening, dat
een vreedzame oplossing mogelijk was. De V.St. weigerden ,echter in te gaan
op bi-laterale besprekingen; als er onderhandeld zou worden, moest dit gebeuren
door de grate Vier. De V.St., Engeland en Frankrijk probeerden intussen een
gezamenlijk standpunt te bepalen; het bleek nog steeds moeilijk om Frankrijk te
overtuigen van de juistheid van de zienswijze van Kennedy en Macmillan om
te onderhandelen. Verder zouden de W. mogendheden moeten komen tot een
gezamenlijke onderhandelingspositie; en hierbij was de moeilijkheid, dat men
eigenlijk pas tot beslissingen kon komen na de W. Duitse verkiezingen op 17
september.
Deze verkiezingen brachten winst voor de Freie Demokratische Partei van
Mende en voor de SPD van Brandt en verlies voor de gecombineerde CDU en
SCU onder Adenauer. De laatste verloor haar absolute meerderheid en men zit
met de moeilijkheid een nieuwe regering te vormen. Tegen een vernieuwing
van de ambtsperiode van de 85-jarige Adenauer is men nogal gekant, daar men
hem te oud vindt en bovendien neemt men hem ook in de CDU-kringen enkele
uitlatingen tijdens de verkiezingsstrijd zeer kwalijk. Vooral in SPD-kringen
voelt men in de bestaande crisissituatie rond Berlijn veel voor een regering op zo
breed mogelijke basis, echter zonder Adenauer. De FDP voelt hier weinig voor,
daar zij tenslotte tegenover de 241 zetels van de CDU en de 190 van de SPD
toch maar een kleine minderheid vormt met haar 60 zetels. Mende verklaarde
wel een coalitie met de CDU te willen aangaan, maar niet onder leiding van
Adenauer. De laatste speelde het spel slim; eerst wist hij de tegenstand tegen
zijn persoon in eigen kring te overwinnen o.a. met het argument, dat het niet
goed was in de huidige situatie het grate aanzien, dat hij nu eenmaal in de wereld had weten te verwerven, prijs te geven. Vervolgens hadden er besprekingen
plaats met de SPD, die er wel voor leek te voelen om een coalitie-regering te
vormen en daarna pas met de FDP, die nu het schrikbeeld zag opdoemen van
een kleine oppositiepartij te worden. Mende begreep, dat hij zijn eis, dat „der
Alte" moest verdwijnen niet kon handhaven, temeer daar Erhardt, die door de
FDP als wel aanvaardbare bondskanselier was genoemd, geen candidatuur tegen
Adenauer wenste; Mende verklaarde daarom, dat ook voor hem Adenauer voor
enige tijd aanvaardbaar was, waarbij gedacht werd aan een of twee jaren. Met
dit alles is er nog geen oplossing in zicht en daar de FDP het niet met haar
voorzitter eens blijkt te zijn, kan het nog wel enige tijd duren.
In afwachting van het resultaat van de W.-Duitse verkiezingen is men in
Washington bezig geweest met een ernstig onderzoek van de politick van het W.
tegenover Moskou. Voortdurend is verklaard, dat men vast wil houden aan de
vrijheid van W.-Berlijn en aan de onaantastbaarheid van de vrije verbinding
tussen dit stadsdeel en W.-Duitsland; het sluiten van een vredesverdrag tussen
de landen van het pact van Warschau en 0.-Duitsland acht men geen casus belli.
De grate vraag echter was op welke niet-essentiele punten men kon tegemoet
komen aan de Russische eisen en zelfs over deze vraag, laat staan over het antwoord, kon men tijdens de W.-Duitse verkiezingen niet openlijk spreken, daar
dit voor de W.-Duitsers wel eens zeer onaangenaam kon zijn. Na 17 september
werd dit echter anders; generaal Lucius Clay, Kennedy's speciale vertegenwoor-
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diger in W.-Berlijn, ventileerde de mening, dat b.v. erkenning van de OderNeissegrens mogelijk was; ook was er sprake van een de facto erkenning van de
0.-Duitse republiek en zelfs werd er weer gesproken over een mogelijk disengagement, zoals o.a. door de Poolse minister Rapacki teen paar jaar geleden is
voorgesteld. Wel werden deze geruchten steeds gedementeerd — de beslissing
over de Amerikaanse politick wordt in Washington genomen en niet door mij,
zei Clay —, maar de geruchten bleven aanhouden. Wat hiervan juist is, moet
worden afgewacht, maar zeker is, dat Kennedy geen strakke politieke formule
voor de aanpak van de kwestie wil handhaven. Op niet-essentiele punten meent
hij te kunnen en te moeten toegeven hoe de reactie in W.-Duitsland ook zal zijn.
Chroestsjef moet er echter van doordrongen zijn, dat het W. zijn eenheid handhaaft en zijn rechten ev. met geweld van wapens zal verdedigen. Tij dens de
Algemene Vergadering der V.N. hebben de ministers Rusk en Gromyko nu herhaalde besprekingen gehouden over de verschillende kwesties en uit het feit, dat
na het vierde onderhoud besloten is het contact in Washington voort te zetten,
meent men te kunnen afleiden, dat er hoop bestaat op een gunstig verloop.
Chroestsjef speculeert op onenigheid tussen de W. grote drie. Deze onenigheid bestaat zelfs tweevoudig. Aan de ene kant stand Engeland, dat de indruk
wekte tegen practisch elke prijs een oorlog te willen vermijden; Macmillan en
lord Home hebben zich nu echter duidelijk geplaatst achter het standpunt van
Kennedy; ook voor Engeland is de vrijheid van W.-Berlijn en de vrije toegang
onaantastbaar. Aan de andere kant staat de Gaulle, die eigenlijk helemaal niets
voelt voor onderhandelingen met Moskou, zolang Rusland met dreigementen
werkt, daar volgens hem hieruit zwakheid zou blijken. Behalve dat de Gaulle al
enige tijd geleden heeft gezegd de Oder-Neisse-linie te willen erkennen, is hij
ook nog in al zijn kracht het zwakke punt in het W.
De Franse president is de laatste tijd niet erg gelukkig geweest in zijn optreden. De kwestie Bizerta heeft Bourguiba dan wel niet opgeleverd, wat hij ervan
verwachtte; hij heeft haastig gereageerd op een uitlating van de Gaulle, dat
Frankrijk de vlootbasis niet voor onbepaalde tijd wenste te behouden, maar in
de huidige politieke situatie niet kon ontruimen en na enig onderhandelen is de
kwestie nu opgelost en trekken de Franse troepen zich terug op hun uitgangspunten van half juli; maar wij kunnen ons niet onttrekken aan de mening, dat
deze hele affaire onnodig was geweest als de Gaulle eerder openlijk met de
Tunesische president had gesproken; deze onnodige ruzie bracht het W. in moeilijkheden en schaadde het prestige van de Gaulle. Onnodig blijkt ook de 7-jarige
Algerijnse oorlog te zijn geweest; geleidelijk heeft de Gaulle zijn mening duidelijker gezegd; hij wil een onafhankelijk Algerije erkennen en ook de Sahara
aan deze staat overlaten. Tegen deze houding verzet de Organisation de l'Armee
Secrete (OAS) zich hevig door het plegen van aanslagen met plastiekbommen
en het voortdurend zaaien van onrust. Op 9 september ontkwam de Gaulle zelf
ternauwernood aan een moordaanslag. Men realiseerde zich in verschillende
Franse kringen de gevolgen van het wegvallen van de Gaulle n.l. burgeroorlog,
maar men verheelde zich toch niet, dat zijn prestige bij het yolk daalde. Hij
heeft de laatste maanden voortdurend moeilijkheden met de boeren tengevolge
van zijn landbouwpolitiek; de socialistische leider, Guy Mollet, en de radicaal,
Mendês France, verwij ten hem, dat hij de volksvertegenwoordiging praktisch
buiten spel heeft gezet en geen neiging vertoonde zijn speciale volmachten op te
geven en zij houden zich ernstig bezig met de vraag hoe een burgeroorlog te
11
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voorkomen, daar ultra-rechtse organisaties van de gelegenheid zouden gebruik
maken am aan de macht te komen. Het is echter een open vraag in hoeverre deze
partijen weerklank vinden ander het yolk; in hoeverre bedrijven deze politici
nog steeds partij- of zelfs persoonlijke politiek zonder te letten op het belang
van Frankrijk? Veel zal ervan afhangen, of de Gaulle erin slaagt via radio en
televisie de meerderheid van het yolk te overtuigen van de juistheid van zijn
inzichten en een spoedig einde te maken aan de Algerijnse kwestie.
In het Midden-Oosten dreigen moeilijkheden. Iran staat ander steeds sterkere
druk van de zijde der S.U. en de V.St. hebben de Sjah alle steun beloofd. Men
verwacht bier nieuwe ernstige moeilijkheden tussen 0. en W. In Egypte heeft
Nasser de wind niet mee; in Belgrado kreeg hij geen steun voor zijn hetze tegen
Israel, daar enkele Aziatische landen te veel aan Israel te danken hebben bij
hun pogingen om de economische en technische vooruitgang in hun gebieden te
bevorderen. Nu is bovendien de VAR op losse schroeven gezet, doordat Syrie
zich ervan heeft losgemaakt. Zijn bedoeling am de VAR uit te breiden tot een
pan-Arabisch rijk was al mislukt. Het uittreden van Syrie is een economische en
politieke klap voor Egypte en wij moeten nog afwachten of Nasser zich hierbij
zo maar zal neerleggen.
In de Algemene Vergadering der V.N. heeft de Nederlandse minister van
buitenlandse zaken, mr. Luns, op 27 september een paging gedaan om de impasse i.z. Nieuw-Guinea te doorbreken. Uitgaande van een V.N.-resolutie a.g.
het zelfbeschikkingsrecht der volken en het verlenen van onafhankelijkheid aan
koloniale volken verklaarde hij namens Nederland zich bereid de souvereiniteit
of te staan aan de bevolking van Nieuw-Guinea; het bestuur en de ontwikkeling
van het gebied wil Nederland brengen ander toezicht der V.N. mits het recht
op zelfbeschikking uitdrukkelijk wordt gewaarborgd; Nederland is bereid zijn
jaarlijkse bijdrage van 100 miljoen te blijven verstrekken voor een nader te bepalen periode en ook om haar bestuursambtenaren te verzoeken in functie te
blijven in internationale dienst. Het komt erop neer, dat Soekarno zijn eisen i.z.
Nieuw-Guinea zou moeten volhouden t.o. de V.N. in plaats van t.o. Nederland.
De Ned. voorstellen zijn in veel kringen gunstig ontvangen; het was te verwachten, dat Indonesia er niet gelukkig mee zou zijn; wel heeft de Indonesische afgevaardigde in New-York het voorstel onmiddellijk van de hand gewezen, maar
de rede, die hij de volgende dag zou houden, is uitgesteld en de Indon. minister
van buit. zaken, Soebandrio, zal zelf naar New-York komen om het standpunt
van Djakarta uiteen te zetten. Het zal voor Nederland niet makkelijk zijn om de
benodigde 2/3 meerderheid voor het voorstel te verwerven, maar in elk geval
is duidelijk gemaakt, dat het geen enkele koloniale aspiratie bezit.
J. Oomes

BELGIE

Politieke persoonlijkheden — en niet van de minste — die een jaar geleden
nog met een zekere minachting hun schouders ophaalden wanneer er over
federalisme gesproken werd, trachten thans het standpunt van hun respectievelijke partij inzake organische hervormingen van de Belgische eenheidsstaat op te
helderen, en slagen er vooralsnog niet in. Indien we wilden verwijzen naar alle
toespraken en verklaringen die in de loop van de voorbije maand over het fede-
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ralisme afgelegd werden, zou de nodige plaats hier ontbreken. De vakbonden en
de drie voornaamste partijen hebben er zich over uitgesproken. De Franstalige
pers heeft het vraagstuk nu ook ontdekt, en journalisten die er vroeger geen uur
ernstig over nagedacht hadden, wagen zich thans aan uitspraken die de Vlaamse
politieke intelligentia — na enkele generaties met het federalistische themes te
hebben geworsteld — ternauwernood had durven formuleren. Zó waar is het
dat het politieke denken van de Vlamingen jarenlang gerefouleerd en in zijn
onderworpenheid en afhankelijkheid ontkracht was. Het ware belangwekkend
de oorzaken hiervan na te gaan.
Het wordt overigens met de dag duidelijker dat het federalistisch streven van
dhr. Renard en van zijn aanhangers van een andere aard is dan de traditionele
Vlaamse betrachtingen inzake zekere vormen van zelfbestuur. De Waalse 'eider
heeft niet alleen andere actiemiddelen te zijner beschikking, van syndicale en
gebeurlijk van revolutionaire aard, maar zijn doelstellingen liggen ook op een
ander gebied. We beweren niet dat we helemaal helder zien in zijn werkelijke
beweegredenen, maar volgende hypothese kan o.i. in het huidige stadium van
zijn beweging beschouwd worden als een proeve van verklaring.
Het is er de Walen om te doen de politieke instellingen en de machtsverdeling in Belgie derwij ze te veranderen, dat de Waalse socialisten voldoende vrijheid van handelen krijgen om in de sociaal-economische sfeer de diepgaande
wijzigingen in de eigendomsverhoudingen der produktiemiddelen door te drijven die geen kans maken in een unitair staatsbestel, want daarin is er steeds .een
Vlaams conservatief tegenwicht dat zulks verhindert. M.a.w. dhr. Renard wil
een federaal Belgie omdat in dat geval de progressistisch-linkse kringen in Wallonie hervormingen aankunnen die in een unitair Belgie onbereikbaar zijn.
In dit licht gezien zijn de reacties van de leiding der drie grootste partij en en
van de regering tot nog toe zwak en ondoeltreffend.
Blijkens mededelingen gedaan na een kabinetsvergadering van 6 oktober
neemt de regering-Lefevre zich voor, eerstdaags over te gaan tot de definitieve
afbakening van de taalgrens, de uitwerking van een nieuw taalstatuut voor Brussel en de randgemeenten, een zekere decentralisatie op cultureel en bestuurlijk
gebied, tegemoetkoming tegenover oud Vlaams zeer, a.m. in het ministerie van
buitenlandse zaken.
Het is een heel program, waarvan de verwezenlijking in vele gematigde
Vlaamse milieus met voldoening zou onthaald worden en dat het verzet tegen
de regering langs die zijde zou verzachten. Dhr. Renard is het echter om heel
andere doeleinden te doen, en de door hem beoogde politieke machtsverschuivingen warden er niet door bereikt. Het ware dan ook onlogisch zo de inzichten
van de regering Lefevre voor hem en zijn geestverwanten een aanleiding waren
tot minder scherpe oppositie. In zijn streven schuilt een heel stuk sociaal-democratische en syndicalistische problematiek die niet alleen in Belgie aan de orde is,
en die door het beleid van dhr. Lefevre en zijn regering onaangeroerd blijft.
Dat zou zelfs niet veranderen door een grootscheepse reconversiepolitiek in
Henegouwen, waaraan de regering denkt, en die, terloops gezegd, voor Vlaanderen een nogal opmerkelijk stiefmoederlijke behandeling zou inhouden. (Men
denke aan Aleurop, dat niet naar Tessenderlo mocht van de regering). Er is een
expansiepolitiek die de macht van de grote financiele groepen nog verstevigt, en
daaraan willen de Waalse socialisten niet medewerken, ook al zouden er nieuwe
arbeidsgelegenheden door geschapen worden.
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Aldus komt dhr. Renard andermaal in botsing met de sterkste unitaire kracht
die er in Belgic is: de financiele en de industriele op het hoogste vlak, aan de
top van het bedrijfsleven, de monopolen, de banken en de trusts. De politieke
partijen, en de vakbonden zelf, leven veelal in de schaduw van deze echte
machtsfactoren. Ze zijn dan ook op het ogenblik door de federalistische crisis
overmand, en toch te zeer aan de traditionele vormen gebonden om thans reeds
nieuwe stellingen te kunnen betrekken.
Of er nu verklaringen afgelegd worden door de hh. Vanden Boeynants, Collard, Cool, Major of anderen — en die verklaringen waren legio in de jongste
werken — we kunnen hierin slechts voorlopige stellingnamen zien, geformuleerd door lieden die het vraagstuk dikwijls slechts gedeeltelijk doorzien of beheersen — hic et nunc kon het wel niet anders — en waarbij Vlaanderen zich
andermaal niet speciaal onderscheidt door de snelheid of de doeltreffendheid
van zijn reflexen.
Het ogenblik is gekomen dat het voor een Waals politicus moeilijk wordt
zich openlijk tegen het federalisme uit te spreken. Men denke slechts aan de
forse federalistische geloofsbelijdenis van senator Dehousse, een man met Internationale verbindingen. (Vlaamse politici die in het verleden half zo ver gingen
als hij, werden om die reden afgemaakt).
Indien de grote Belgische partijen dat allemaal negeerden en zich tevreden
stelden met een bevestiging van aloude unitaristische formuleringen, zouden ze
de leiding van de evolutie verliezen. Daarom zullen ze verplicht zijn een hele
reeks punten in het klare te trekken. Vanzelfsprekend is alles wat thans actueel
is, ook maar een faze in een nog lange toekomstige evolutie, en het ware geen
goede politick zich voortijdig op onrijpe standpunten vast te leggen. Dat is dan
een verklaring voor de traagheid waarmee een aantal leidende politici hun orientering bepalen.
De liberale partij is intussen overgegaan tot een diepgaande hervorming en
tot een nieuwe naamgeving: Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (congres van
7 - 8 oktober). Ze treedt naar voren met neo-liberale economische beginselen,
met een verruimde wijsgerige grondslag die voor een anti-christelijk beleid geen
plaats laat indien hij logisch beleefd wordt, en met een unitair-Belgische begin.selverklaring waarvan de absolute vormgeving o.i. bewijst met hoeveel beslistheid de economische grootmachten in dit land het federalisme afwijzen wanneer
het zich niet beperkt tot de splitsing van enkele departementen met cultureel
karakter. De liberalen hebben zich aldus gehergroepeerd, op een ogenblik dat de
spanningen in de Belgische Socialistische Partij en het Algemeen Belgisch Vakverbond het socialisme aan een zware proef onderwerpen, terwijl de deining in
de Christelijke Volkspartij en het Algemeen Christelijk Vakverbond met enige
vertraging eveneens tot een grotere besluitvaardigheid zal dwingen.
Op die algemene achtergrond werd het parlementaire leven hervat, met een
agenda die reeds op zich zelf, op financieel en fiscaal gebied en wat de economische politick betreft, overladen is, zodat van senatoren en volksvertegenwoordigers een meer dan gewone klaarheid van inzicht en doordrijvendheid gevergd
wordt.
H. de Bruyne

Forum
Het recht om Zondaar te zijn
In onze dagen wordt in sommige kringen, meestal met humanistische inslag,
een merkwaardige angst gevonden voor
het begrip „zonde - . Hierdoor zou het
leven worden vergald, zouden psychische
traumata worden gekweekt (met name
bij kinderen) en de ware levensvreugde
worden uitgebannen, omdat men overal
de mogelijkheid tot zondigen kan gaan
ontwaren. Ook in katholieke milieus
vindt men wel eens een dergelijke opvatting — zij het niet in die, waar een
gezonde, bijbels-liturgisch gerichte levensstijl wordt nagestreefd.
Hoe kon zulk een mentaliteit ontstaan?
Men kan o.i. de volgende oorzaken aanwijzen (waarmee we het bestaan van
andere niet willen uitsluiten). Vooreerst
een ruime verbreiding van — op zich
waardevolle — psychologische inzichten,
die langs allerlei kanalen gemeengoed
werden, tot aan praatjes voor de radio
en in damesweekbladen toe. We hebben
meer oog gekregen voor irrationele factoren, die ons handelen beInvloeden en
dus de verantwoordelijkheid verminderen. Terecht is men hierdoor voorzichtiger geworden met het in zwarte kleuren
afschilderen van allerlei daden als „zondig - . Ook is men in de praktische moraal
voorzichtiger geworden met het wegen
en tellen van allerlei „doodzonden - , omdat men zich — wederom terecht en aan
de hand van bijbels inzicht — op het
wezen van grote zonde is gaan bezinnen.
Dit alles vormde een noodzakelijke
reactie op oudere opvattingen, die onnodige gewetensangsten hebben bevorderd, alsmede een sfeer van bange,
„wettische' t geloofsbeleving, die Nietzsche reeds deed verzuchten: „Ik wou
wel dat die verlosten er meer verlost uitzagen ...-. Nu is de mens steeds geneigd tot eenzijdigheid, en daarom sloeg,
toen deze houding steeds meer werd
overwonnen, de slinger niet zelden te ver
naar de andere kant door. Misschien laat
zich zo ook voor een deel verklaren,
waarom in streken van ons land waar
vroeger (in streng calvinistisch milieu)

problemen als zondigheid des mensen en
predestinatie een grote rot in het denken
speelden, niet zelden later juist een sterke ontkerstening optrad.
Inderdaad vindt men onder arbeiders
en boeren, die een humanistisch gemerkt
ideaal volgen waarbij het spreken over
zonde „taboe" is geworden, feitelijk veel
afstammelingen van sombere „gepredestineerden - . Zij zijn en worden bovendien
beinvloed door een propaganda in de
trant van een der bekendste voorlieden
van het atheistisch Humanisme, Julian
Huxley, die destijds voor de BBC (en
zelfs een tijdlang als secretaris-generaal
van de Unesco) zijn „nieuwe heilsleer kon verkondigen, die o.m. de stelling bevat dat geopenbaarde geloofswaarheden
op de duur gedoemd zijn te verdwijnen
voor moderner en beter inzicht. „Ons
zijn Darwin en Freud genoeg - .... En
in deze denkwijze is „zonde - maar een
produkt van een bepaalde psychische
evolutie, dat eerlang vanzelf van het
toneel verdwijnen zal.
Zo groeide een bepaalde denksfeer,
niet in de zin van een rustig en helder
inzicht, maar meer als vage geestesstroming, vaak duidelijk emotioneel gekleurd,
niet zelden tevens strijdbaar en scherp.
Overigens bleek ook bier te gelden: „les
gens que vous tuez se portent assez
bien". — Deze geesteshouding voert in
feite niet zelden tot een soort van denkdwang: spreken over zonde wordt dan
„onfatsoenlijk - , iets „dat men niet duet".
Anders dan in een vroegere sfeer van
burgerlijk fatsoen is dan bier vaak het
spreken over „zonde - tot taboe geworden, omdat het zou gaan om een verouderd en voor moderne, verlichte geesten
niet meer aanvaardbaar begrip.
Tegenover zulke strevingen nu dient
met overtuigde kracht te worden gehandhaafd „het recht om zondaar te zijn" —
in deze zin, dat de mens het recht moet
bezitten zich tegenover God als zondaar
te bekennen. Overigens meer dan alleen
een recht, want het gaat om een christelijke grondhouding, waarmee de gehele
genade-orde, de mogelijkheid van reele
gemeenschap met God, onze Vader, staat
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of valt. Wij hoeven dit niet uit te werken; men raadplege de heilige Schrift,
de kerkelijke traditie en de liturgie.
Maar in dit geval moet men ook denken aan andere, belangrijke perspectieven. Als de zonde -- hoe dan ook --wordt „weggeredeneerd -, of door een
merkwaardig taboe het besef hiervan
verzwakt, is een verdere consequentie
dat op de duur het besef van morele verantwoordelijkheid wordt ondergraven.
Het begrip van zonde is immers onverbrekelijk verbonden met dat van menselijke vrijheid-van-handelen, en wie dit
begrip ondermijnt ontmenst ook de Mens.
Als wij geen echte „schuld - meer mogen
dragen, worden we dan niet verlaagd tot
een soort van automaten, ingeschakeld
in het spel van blinde evolutiefactoren?
— Nu weet ik wel dat atheistische humanisten zelf zulk een conclusie met
kracht verwerpen, maar dit neemt niet
weg dat het gaat om een noodzakelijk
gevolg van het eigen systeem. Als dit
de kiem ertoe bevat, sijpelt op een of
andere wijze zulk een verkeerde stelling
toch nog door.
Hoe zou zulk een systeem zich verder
ontwikkelen, als het ergens ter aarde gedurende langere tijd het heft in handen
kreeg? Wellicht ongeveer in deze trant.
Langs democratische weg en met alle
middelen der moderne publiciteit wordt
het yolk verder opgevoed. Maar aangezien de mens toch mens blijft zal hij blijyen ondervinden dat er jets „fout- in
hem is, en zeker ook een plichtsgevoel
blijven cultiveren, dat nu eenmaal een
dwingende sociale noodzakelijkheid blijkt
te zijn. Maar tevens is zijn besef van
innerlijke vrijheid ondermijnd. Bestaat
dan niet grote kans, dat hij dit sociale
plichtsgevoel nu gaat bevredigen door te
handelen volgens het schabloon, dat de
overheid hem geregeld voorhoudt? En is
men dan, bij alle democratie en „vrijheid
van mening" al niet aardig op weg naar
een geestelijke dictatuur? En zal ook niet,
als ernstige „dwalingen" het hoofd opsteken, in deze sfeer de situatie zich als
vanzelf ontwikkelen tot een soort dictatuur in ruimere zin? Zoiets zou kunnen
gebeuren zonder dat men het zelf eigenlijk „wil - . ..
— We hebben hier slechts consequen-

ties willen uitstippelen, zonder te beweren dat zulk een ontwikkeling zich zal
moeten voordoen. Want gelukkig blijft
de Mens een vrij wezen, OOk als hij zijn
innerlijk vrij-zijn meent te moeten ontkennen of betwijfelen. Verder kunnen
onder humanistisch of marxistisch etiket
nog christelijke waarden te vinden zijn.
We wilden ook slechts in hoofdzaak
betogen (langs deze weg) dat tenslotte
alleen het goed beleefde Christendom de
mens in zijn innerlijke, hoge waarde kan
handhaven, en dat hij alleen als zondaartegen-over-God zijn eigen aard harmonisch kan ontplooien.
Dit geldt des te meer omdat juist een
onvervalst christelijk zonde-besef, dat uit
evangelisch inzicht voortkomt, bevrijdend werkt. Dit is de weg der waarheid,
de weg ook tot verlossing en innerlijke
vrede. „God heeft ons, die dood waren
in onze afdwalingen, met Christus levend
gemaakt — aan de genade dankt gij uw
redding! — en heeft ons samen met Hem
doen opstaan en zetelen in de Hemelen (Ef. 2, 5 - 6).
M. Bruna

Nieuwe bisdommen en
publieke opinie in Belgie
Met het heengaan van Kardinaal Van
Roey is de kwestie van een eventuele
herverdeling van de Belgische bisdommen
acuut geworden. Sinds jaar en dag werd
in vele kringen over deze hervorming,
meestal fluisterend, gesproken; nu is het
debat openbaar geworden. Ten minste tot
op zekere hoogte. Aanvankelijk schijnt er
enige aarzeling geweest te zijn om over
de kwestie te schrijven, hetgeen wel
meer aan de complexiteit van het probleem en aan het gebrek aan oefening
van onze publieke opinie in kerkelijke
aangelegenheden zal toe te schrijven zijn
dan aan enige expliciete druk van „de
hoge instanties" zoals dat beet (dit laatste
kunnen we moeilijk geloven); daarna zijn
de voorstanders van een grondige reorganisatie vrijelijk aan het woord gekomen.
In goed gedocumenteerde en voorzichtig
overwogen artikelen hebben De Maand,
La Revue Nouvelle, Het Belang van
Limburg, om slechts de voornaamste en
meest uitvoerige stellingnamen te noemen,
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hun standpunten publiek gemaakt. En ongetwijfeld vertegenwoordigen zij in deze
zaak een ..algemene opinie". In alle tot
nog toe verschenen pleidooien, of die nu
van Waalse, Brusselse of Vlaamse zijde
komen, heerst overigens een opvallende
eensgezindheid, zowel wat betreft de argumenten welke men aanvoert, als over
de voorgestelde oplossingen en de voorziene tegenwerpingen. Een ernstig voorbehoud moet hier echter worden gemaakt.
Men „weet" en fluistert wel dat „sommigen - van geen enkele hervorming willen
weten. Maar gemotiveerde stellingnamen
van deze kant worden niet bekend gemaakt. Zij aan wie een starre behoudsgezindheid wordt verweten, verkeren wellicht, uit de aard van hun functie, in de
onmogelijkheid hun standpunt in het publiek te motiveren. En hierdoor wordt het
debat misschien wel een beetje scheef getrokken.
De argumenten welke pleiten voor een
grondige reorganisatie kan men als volgt
samenvatten:
1. De Belgische bisdommen zijn numeriek de grootste van de wereld: gemiddeld anderhalf miljoen katholieken per
bisdom (tegenover b.v. 633.300 in Nederland); Mechelen alleen telt 3.367.220 katholieken (1959), d.i. den derde van de
gehele Belgische bevolking. Een numerieke proportie die gelijk zou zijn aan de
situatie in Nederland b.v. veronderstelt
14 bisdommen in Belgie in plaats van de
6 thans bestaande.
2. De algemene tendens in de Kerk
gaat duidelijk in de richting van een reductie tot kleinere bisdommen, die zo veel
mogelijk samenvallen met de natuurlijke
of civiele regionale omschrijvingen en
vooral zo veel mogelijk beantwoorden
aan de sociologische realiteiten. De Belgische bisdommen dreigen in deze ontwikkeling een anachronisme te gaan vormen. Mechelen, Luik en Namen omvatten
elk twee provincies, de eerste twee zelfs
twee taalgroepen. De Kerk in Brussel en
in Waals-Brabant wordt geleid van uit
een Vlaamse provinciestad, de Kerk in
Limburg van uit een Waalse industriestad. De stad Namen ligt ongeveer even
ver van het uiterste punt van het diocees
als van de Belgische kust, in het bisdom
Doornik ligt de bisschopsstad te excen-
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trisch ten opzichte van Charleroi met zijn
heel eigen problematiek.
3. Het fundamentele argument, dat al
de andere samenvat, is er een van zuiver
religieuze aard. Te grote of te dicht bevolkte diocesen maken een geregeld en
menselijk contact van de bisschop met
zijn gelovigen praktisch onmogelijk. In de
bulle waarmee in 1955 de oprichting van
nieuwe bisdommen in Nederland bekend
werd gemaakt, wordt als een van de motieven van deze reorganisatie opgegeven
het feit, „dat de Herders, die thans aldaar
het Christendom voorgaan, de hun volgens canon 343 van de Codex van het
Canonieke Recht opgelegde plicht om zelf
hun diocees te visiteren vanwege de uitgestrektheid der diocesane gebieden niet
kunnen vervullen". Een van de zwaarste
gevolgen van deze toestand is, dat de
uitwendige administratie de overhand
krijgt over de ware theologische dimensies van het ambt van de bisschop, die
toch voor alles de vader van de gelovigen
moet zijn. Al te heterogene bisdommen
staan verder een dynamische pastoraal in
de weg, die aangepast is aan de soms
zeer uiteenlopende behoeften van de verschillende streken of steden in een diocees.
De oplossing welke men dan voorstelt
is de volgende. Vijf nieuwe bisdommen
zouden worden opgericht: Brussel, Antwerpen, Limburg, Luxemburg en Charleroi. Mechelen zou nog alleen de arrondissementen Mechelen en Leuven bewaren;
het bisdom Brussel zou samenvallen met
het arrondissement Brussel; Charleroi zou
het Centrum en het arrondissement Nijvel
omvatten. Dit zou betekenen: vijf Vlaamse, vijf Waalse en een tweetalig bisdom.
Er is een minder radicale, maar misschien ook minder gelukkige, oplossing
mogelijk. In het bisdom Luik is sinds enkele jaren een vicaris-generaal, die geregeld in Hasselt verblijft, speciaal met de
zorg voor Limburg belast; in het bisdom
Doornik is er een vicaris-generaal voor
Charleroi. Men zou hetzelfde kunnen
doen voor de Brusselse en de Antwerpse
agglomeraties in het bisdom Mechelen,
voor de provincie Luxemburg in het bisdom Namen. De vraag is echter, of dit
compromis (want een compromis is het)
wel een serieuze oplossing is. Want, of-
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wel heeft deze vicaris-generaal geen autonome machten, en dan verandert er niets;
ofwel treedt hij werkelijk op als een volwaardig bisschop, en dan ziet men niet in
waarom men een feitelijke verdeling zou
moeten camoefleren als gewoon maar een
decentralisatie.
De mogelijke opwerpingen tegen een
grondige reorganisatie zijn zowel van religieuze als van politieke aard.
1. Het eerste bezwaar, van kerkelijke
aard, heeft betrekking op het probleem
van de priesterroepingen. Zowel in Brussel (en Waals-Brabant) als in Luik is er
een gebrek aan autochtone roepingen: in
de huidige constellatie wordt dit tekort
gecompenseerd door de Vlaamse en rurale streken van deze bisdommen. De
vraag is echter, of dit soort van compensatie wel de goede oplossing is en niet
meer problemen oproept dan oplost. Voor
een deel schijnt de ernstige teruggang van
het aantal roepingen onder de Franstalige
jeugd in Brussel in verband te staan met
de moeilijke taalverhoudingen op het seminarie te Mechelen. De Kempische of
Limburgse priesters die naar Brussel of
Wallonie worden gestuurd, wordt soms
een bijna bovenmenselijke aanpassing opgelegd: niet alleen verschilt hun werkterrein sociologisch totaal van hun milieu
van herkomst, maar bovendien spreekt
men er een andere taal. Ook de zielzorg
voor de Vlamingen in Brussel, dit crux
van het aartsdiocees, vindt in de huidige
situatie geen adequate oplossing. Hetzelfde probleem stelt zich overigens in alle
grote steden van de wereld: in geen enkele grote stad zijn er autochtone priesterroepingen genoeg. Slechts een interdiocesaan hulpbetoon, zoals dat reeds in andere landen georganiseerd is, schijnt bierin te kunnen voorzien. Men zou een interdiocesaan seminarie kunnen oprichten,
waar vrijwilligers speciaal opgeleid worden voor de steden en streken die te weinig priesters hebben. Dit zou o.m. het
grote voordeel hebben, dat deze vrijwilligers, beter dan thans het geval is, zouden
voorbereid worden op een aan deze ontkerstende gebieden aangepaste pastoraal
en op hun specifieke taak.
2. Het verhogen van het aantal bisdommen veronderstelt overleg met de
Staat: de bisschoppen worden door de

Staat bezoldigd, de Provincie moet aan
de bisschop een gepaste woning verschaffen en eventueel subsidies verlenen voor
de kathedraal, het Rijk moet ook tussenbeide komen bij het bouwen van bisschoppelijke seminaries (Dr. J. Lindemans
in De Linie, 1 september 1961). Maar
deze verhoogde lasten voor Rijk en Provincie kunnen moeilijk als een serieus bezwaar beschouwd worden: „Dans la realitd des choses, le supplement de charge
serait minime" (M. Gregoire in Le Soir,
5 oktober 1961). En bovendien: „la gdndrositê des catholiques aurait tot fait d'arranger les choses, dans la mesure oft elles
devraient l'etre: les nouveaux dve'ques devraient meme veiller a ce qu ' a certains
points de vue, elles ne le soient trop
Bien" (ibid.).
3. De sterkste tegenstand komt van
hen die vrezen dat, in de huidige conjunctuur, de splitsing van de tweetalige bisdommen de tendentie naar een federalistische staatsstructuur in de hand zal werken. Aldus blijkt eens te meer, zoals L.
Claes elders in dit nummer nog eens doet
opmerken, hoe de Vlaams-Waalse verhoudingen in dit land alle problemen zonder uitzondering vergiftigen, zelfs de religieuze en kerkelijke. In hogere kringen
van het land (vooral in de regering)
warden nuttige, zo niet noodzakelijke,
kerkelijke hervormingen geremd uit vrees
voor politieke verwikkelingen. Daarop
kan terecht geantwoord worden:
a. „Politieke en nationale argumenten
zijn eerbiedwaardig op het politieke of
het nationale vlak, maar de Kerk heeft
zich in kerkelijke aangelegenheden alleen
door kerkelijke belangen te laten leiden (De Maand).
b. „Of de bisdommen gesplitst worden
of niet, het probleem van de VlaamsWaalse verhoudingen is in ons land gesteld. Niemand zal in ernst durven beweren dat het behoud van het statu-quo
(... .) ook maar iets aan het gestelde
politiek probleem zou wijzigen (... .).
Als de nationale saamhorigheid geen ander bindmiddel meer zou hebben dan de
kerkelijke binding van het traditionele
Luikse bisdom, dan zou het met deze
saamhorigheid zeer bedenkelijk gesteld
zijn" (Het Belang van Limburg, 3 september 1961).

FORUM
c. Een splitsing van de tweetalige bisdommen is analogisch niet te vergelijken
met het staatsfederalisme, maar met de
culturele autonomie van elk der volksgemeenschappen binnen een staatsverband.
In deze samenhang is de allusie interessant die M. Gregoire in het boven geciteerde artikel van Le Soir maakt op de
administratieve splitsing van de religieuze
orden in ons land: „Qu'ajouterait le cidmembrement des dioceses a la situation
rdelle, deja consacrêe par les Brands ordres religieux du pays?".
Samenvattend kan men zeggen: „een
zuiver objectief standpunt, gesteund op
gegevens van sociologische aard en op
argumenten van sociale psychologie, volstaat om op grond van evidence religieuze
belangen de indeling in nieuwe bisdommen dringend en zonder aarzelen in te
voeren" (De Maand, aug.-sept. 1961, pp.
397-399). De vraag blijft echter of men
niet liever geleidelijk te werk zal gaan en
wachten op de verschillende vacatures,
hetgeen het probleem natuurlijk op de
lange baan zou schuiven. Vooral valt te
vrezen dat men zijn toevlucht zal nemen
tot de compromis-oplossing van de vicarissen-generaal. Indien deze laatste oplossing niet duidelijk als een overgangsmaat
regel kan worden gezien, zal ze velen
ontgoochelen. Vooral hen die door hun
publieke stellingname blijk hebben gegeyen van hun zeer ernstige, goed geinformeerde en weloverwogen zorg voor het
leven van de Kerk in Belgie en voor een
positieve herwaardering van het bisschopsambt in deze Kerk. Zij zijn het die
mede de kerkelijke publieke opinie vonmen, een publieke opinie waar Pius XII
en ook onze bisschoppen herhaaldelijk en
dringend om gevraagd hebben.
6-10-1961
F. Van Bladel S.J.
,

Duitsers over Newman
Toen John Henry Newman een jonge
don in Oxford was, kon men daar degenen die Duits kenden, tellen op de wingers van een hand. Hij zelf dacht er over
Duits te leren maar zijn vriend Pusey die
in Duitsland had gestudeerd, vond dit
nutteloos. Omgekeerd schreef Dr. George
Copeland in 1870 aan zijn broer William,
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die Newmans kapelaan in Littlemore was
geweest en later diens Anglikaanse preken uitgaf: „Newman kan evenmin geparafraseerd of vertaald worden als Shakespeare. Wie hem niet in eigen taal lezen
kan, doet maar beter hem helemaal niet te
lezen".
Newman vond zijn weg wel zonder
Duits te kenden en waar hij het nodig
achtte van Duitse schrijvers kennis te nemen, kon hij steunen op betrouwbare vertalers als zijn vriend St. John. Duitsers
die Engels leerden, waren in die tijd ook
vrij uitzonderlijk. Doellinger was een hunner en is ongetwijfeld een der eersten
geweest die de betekenis van Newman
doorzag. De vooral door hem gewekte
belangstelling voor de figuur die hij in
Engeland ging opzoeken, is in Duitsland
levend gebleven. Wij zijn gewend voor
de Newmanstudie buiten Engeland in de
eerste plaats aan Frankrijk te denken.
Inderdaad zijn in de Franse taal de eerste,
opmerkelijkste studien aan Newman gewijd. Een deel ervan was echter tendentieus en deed in Engeland de vrees ontstaan dat Newmans reputatie gevaar liep,
een vrees waaraan een Ierse bisschop in
1908 een eind maakte, gedekt door het
gezag van S. Pius X zelf.
De Duitsers werden een tijd lang al
even onzeker over Newman als de Nederlanders tot zij na de eerste wereldoorlog schrijvers kregen die het voetspoor
volgden van Lady Blennerhasset wier
biografie van Newman de weg had gebaand voor meer kennis over zijn persoon
onder haar landgenoten. Door elders opgedane ervaring wijs geworden, begrepen
de laatsten dat de complexe Engelsman
nog het veiligst door geduldige monografische studien kon worden benaderd en
met de aan hun aard eigen vlijt hebben
zij zich vooral de laatste twintig jaren
aan die arbeid gezet. Naast oude vertalingen van Newmans werk verschenen er
nieuwe, aangevuld door systematische
studien over Newmans filosofie en theologie. Zij wijdden daarbij bijzondere aandacht aan de zo povere Newman-bibliografie. Hoewel niet compleet, biedt het
Duitse werk voor belangstellenden veel
materiaal dat in de Engelse literatuur niet
wordt gevonden. Zonder de Amerikanen
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lijken Engelsen -- Wards boeken en de
bijdragen van de Oratorianen uitgezonderd -- over Newman minder serieus
werk geleverd te hebben dan de Duitsers,
Fransen en Nederlanders.
Een kring van Newmanvereerders, voor
een groot deel uit Duitsers bestaande,
heeft de laatste jaren gezorgd voor successievelijke reeksen studien over Newman. De vierde ervan is onlangs verschenen 1 ). Zij onderscheidt zich van de vorige bundels in zover dat deze geheel
door Duitsers is verzorgd en terecht als
„intensiv und gritindlich - mag worden geduid. Het is een sensatie zulk een typische Engelsman als Newman was, zo
grondig Teutoons te zien ontleed. Bij de
lezer komt onwillekeurig de gedachte op
aan het oude verhaal over de kameel, beschreven door Duitser, Engelsman en
Fransman als hij kennis neemt van verhandelingen over „Das Wesen der Person
nach John Henry Newman'', „Theorie des
realen Denkens nach John Henry Newman", „Der Anzatz der Newmanschen
Glaubensbegritindung - . Het zijn bepaald
geen titels om Engelsen te trekken, maar
wie kennis neemt van deze opstellen, zal
de ernst niet ontgaan van de toewijding
waarmee Newman hier is bestudeerd.
Men kan deze dissertaties overslaan en
beginnen met de slothoofdstukken van dit
boek. Daarvan is het ene ook een proefschrift maar er straalt Romeinse klaarheid
door deze studie, twintig jaar geleden geleverd door de huidige Bisschop van
Berlijn, Zijne Eminentie Julius Kardinaal
Dopfner. Zij handelt over natuur en bovennatuur bij Newman en door haar helder begrip van Newmans geest en vaste
greep over de stof is lezing overwaard en
zal zij zeker wel in het Engels worden
vertaald.
De door Robert Grosche geleverde bijdrage, waarmee deze bundel sluit is in
tweeerlei opzicht belangrijk. Zij toont in
de eerste plaats aan, hoe vroeg de Duitse
belangstelling in Newman is geweest en
hoe doorlopend uit zijn werk vertaald
werd. Daarbij is belangwekkend op te
merken hoe de, vooral van katholieke

zijde komende belangstelling verschillende
fasen heeft doorlopen, zodat ook hier de
tijdsomstandigheden de interpretatie van
Newman sterk blijken te hebben beinvloed. In dit opzicht is er geen wezenlijk
onderscheid met Frankrijk of, zo men wil,
met Nederland. Tussen de appreciatie
van Pierson en Dr. Cornelia de Vogel
ligt evengoed een wereld als tussen de
beschouwing van de Dominicaan de
Groot in De Katholiek en die in het tijdschrift Rome. Grote figuren ontsnappen
evenmin aan nieuwe interpretatie als klassieke werken frisse vertalingen vragen bij
verandering van het geestelijk klimaat.
Ook deze bundel zet de bibliografie
van Newman voort; dat zij volledig zou
zijn, zullen de samenstellers zelf niet geloven. Het door elkaar gebruiken van de
verschillende uitgaven van Newmans
werk is misschien onvermijdelijk, maar
kan verwarrend en zelfs bedenkelijk zijn
daar Newman zelf zijn edities steeds herzag en soms sterk veranderde. Zo lang
geen nieuwe, kritisch bewerkte standaarduitgave voorhanden is, waarbij alle boeken van registers dienen te worden voorzien, zal dit euvel wel niet verholpen
kunnen worden.
Dat noch over een complete lijst van
de uitgaven van Newmans werken wordt
beschikt — allerlei uitgevers in allerlei
landen hebben in allerlei vorm boeken en
opstellen van Newman herdrukt — noch
zelfs over een volledige lijst van de alleen
reeds in boekvorm verschenen biografieen, kan hier terloops worden opgemerkt,
maar een en ander mag zeker geen verwijt heten aan curatoren en schrijvers die
met hun studien velen aan zich hebben
verplicht.
P. Kasteel

Katholieke Arbeidersbeweging
in West-Europa
Vijfhonderd frank is een heleboel geld
voor 66n. boek. Maar de geschiedenis van.
de Westeuropese katholieke arbeidersbeweging, die het Algemeen Christelijk
Werkersverbond van Belgie onlangs pu-

1) Newman Studien, Vierte Folge herausgegeben von Heinrich Fries und Werner Becker. — Glock
und Lutz, Nurnberg, 1960, 360 pp.
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bliceerde 1 ), is die prijs waard. Het is
een pracht van een werk: meer dan vijfhonderd bladzijden glace-papier, vijfentwintig houtsneden van Masereel, tientallen foto's, een smaakvolle wit-zwarte
band, en vooral een magistrale synthese
van een spannende geschiedenis. Het is
de verdienste van Pater Scholl een internationale ploeg van specialisten te
hebben samengebracht, die volgens een
ednvormig schema een monografie over
de geschiedenis van hun land schreyen 2 ). Zo kan men nu voor het eerst
een grondige vergelijking trekken tussen
de verschillende nationale bewegingen
en de constante factoren van hun ontstaan en ontwikkeling bepalen. Deze mogelijkheid tot vergelijking is overigens
het voordeel van dit werk op het bekende boek van Michael Fogarty 3 ), dat
grondiger de theoretische problematiek
van het ontstaan der christelijke democratie behandelt, maar de concrete geschiedenis hiervan in de verschillende
landen meer in de schaduw laat.
De constante factoren zijn vooral opvallend in de aanvangsperiode, tot aan
de eerste wereldoorlog. In alle landen is
de geboorte van de christelijke democratie uitermate moeizaam en pijnlijk geweest, omdat zij niet alleen, zoals de
socialistische arbeidersbeweging, of te
rekenen had met het verzet van de bezittende klasse, maar bovendien stuitte op
de principiele oppositie van de conservatieve katholieken, die in naam van de
rechtgelovigheid de christelijke autonome
arbeidersbeweging verketterden. Gedurende deze periode is de geschiedenis
van de democratie in alle landen die van
een strijd voor de autonomie tegen de
conservatieven, waarbij, scherper nog
dan in de strijd die het socialisme voerde, de historisch-sociologische betekenis
van de klassetegenstellingen tot uiting
komt. En niet alleen scherper, maar ook
dramatischer, omdat de katholieke burr

179

gerij haar sociaal-conservatieve stellingen motiveerde met religieuze argumenten en dit een generatie lang met succes
kon doen dank zij de steun die de behoudsgezinde kerkelijke hierarchie haar
bijna overal gaf. In het geval van de
christelijke democratie is de confrontatie
tussen de bezitters en de volksklas niet
alleen een maatschappelijke maar ook
een religieuze twist: zich beroepend op
eenzelfde geloof, haalden de twee groepen hieruit argumenten voor vaak totaal
teg enstrij di g e maatschappelijke stellingen, terwijl de positie van de conservatieven het sterkste was omdat zij, tot aan
het pontificaat van Leo XIII, de instemming kreeg van de kerkelijke hierarchie.
Dat wegens deze achtergrond de pionierstijd van de christelijke democratie
dramatisch moest zijn, behoeft verder
geen betoog. De details van dit drama
kan men nalezen in de verschillende monografieen van het bier besproken werk.
Ten gevolge van het dubbele, maatschappelijke en religieuze conflict is de
vestiging van de christelijke democratie
het resultaat geworden van een compromis tussen de stellingen van de conservatieven en die van de democraten, een
compromis dat uiteraard vaak ongelukkig was en in elk geval de ontwikkeling
van de christelijke democratie is blijven
remmen tot aan de eerste wereldoorlog.
Beslissend is ook bier de invloed geweest
van de kerkelijke hierarchie, die vanaf
Leo XIII een tussenpositie innam en de
stellingen van de burgerij en de yolksklas trachtte te verzoenen door enerzijds
de scherpte en het gevaar van het syndicalisme te verzachten door het stelsel
van het zogenaamde corporatisme of de
gemengde beroepsvereniging, en anderzijds er over te waken dat de christelijke
democratie niet rechtstreeks aan politieke
actie deed, maar zich beperkte tot de
economische verdediging van het beroep
en de standsbelangen.

1) 150 Jaar Katholieke Arbeidersbeweging in West-Europa, 1789-1939, onder redactie van Dr. S. H.
Scholl 0. Praem., met illustraties van Frans Masereel. — S.V. de Arbeiderspers, Brussel, 1961.
2) S. H. Scholl (Belgie), P. Jostock (Duitsland), E. Coornaert (Frankrijk), J. V. Hickey (Groot-Brittannie), A. Gambasin (Italie), P. H. Winkelman (Nederland), L. Reichhold (Oostenrijk), N. Rodrigues
(Portugal), C. Marti, M. Llorens en J. N. Garcia Nieto (Spanje), R. Ruffieux (Zwitserland). A. Simon
zette de leer en de invloed van het Vaticaan uiteen, J. Verstraelen behandelde de christelijke internationale arbeidersbeweging.
3) Michael P. Fogarty, Christian Democracy in Western Europe, 1820-1953, Londen, 1957.
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Door de druk der omstandigheden
werd het corporatisme geleidelijk en zonder veel omhaal uitgeschakeld. Maar
een katholieke arbeidersbeweging op het
politieke vlak is, op een paar uitzanderingen na, achterwege gebleven: in geen
enkel land werd voor 1914 een leefbare
christelijke volkspartij opgericht, hoer
wet deze partijvorming aanvankelijk een
essentieel programmapunt van de christelijke democraten was. Zij hebben er
zich toe beperkt in de conservatieve
partijen een progressieve vleugel te vormen en droegen aldus bij tot het ontstaan van de katholieke standenpartijen.
Geen enkel auteur gaat in het hier besproken werk grondig op deze kwestie

in, en dat is wel jammer. Want achter
dit uitblijven van een politieke beweging
steekt een drama dat mede de moeizame
groei van de christelijke democratie en
haar eigen structuur helpt verklaren.
Niettegenstaande deze leemte schonk
de Arbeiderspers ons een merkwaardig
boek van internationale betekenis dat
noopt tot een grondige bezinning over
de ontwikkeling van de katholieke arbeidersbeweging en op verrassende wijze
aantoont hoe een evolutie in verschillende landen en in totaal verschillende politieke omstandigheden bijna identiek kan
verlopen ander de druk van dezelfde
sociologische factoren.
K. Van Isacker S.J.

Boekbespreking
GODSDIENST
HELWIG, W. L., Het verhaal van
Christus' Kerk. --- De Toorts, Haarlem,
1960, 180 pp., f 8,90.
Het getuigt van durf, nu men zich nog
maar pas begint los te maken, in meer
wetenschappelijke kring, van de oude
apologetische kerkgeschiedenis, al meteen
met een populair en beknopt „Verhaal
van Christus' Kerk" de gemeenschap der
gelovigen aan een uitgebreider lezerskring voor te stellen als een gemeenschap,
waaraan niets menselijks vreemd is. Het
is een ondanks zijn beknoptheid nog vrij
genuanceerd en vooral prettig leesbaar
boek ,geworden, mede dank zij het ruim
gebruik van goed gekozen illustratie-.
materiaal. Jammer is 'dat in de groei van
de kerkgemeenschap de dogmageschiedenis als het ware geplaatst wordt buiten
de haakjes der toegelaten nieuwe open
kijk op de geschiedenis van Christus'
Kerk: de geloofsschat der Kerk groeide
immers slechts uit dank zij afwijkingen
te linker- en te rechterzijde in het tasten
naar de werkelijke inhoud van de waarheid. Jammer is ook, dat de eeuwen volgend op de Reformatie wat al te schetsmatig zijn gebleven (zelfs de illustratie
raakt hier het spoor bijster, met name in
het 15e hoofdstuk). Jammer tenslotte, dat
de missiegeschiedenis wordt gegeven als

een apart hoofdstuk, als ware het een
verschijnsel dat losstaat van de rest van
de kerkgeschiedenis. De onschatbare verdienste echter van dit boek is, dat het
op voor iedereen begrijpelijke wijze laat
zien, hoe de Kerk een gemeenschap is die
in het menselijk falen zo zichtbaar geleid
wordt door Gods Geest.
Th. v. Eijk
GOBERT, N., De roep van God. —
Beyaert, Brugge, 1961, 120 pp., 6 pl., ing.
F. 60.
Een ernstig en degelijk werkje zoals dit
over levensroeping en meer bepaald over
priester- en kloosterroeping zal nooit
overbodig zijn. Wij menen zelfs te mogen
zeggen, ‘dat dit boekje een vooraanstaande plaats verdient te midden van de bestaande roepingsliteratuur, en wij hopen
dat het deze plaats ook zal innemen. De
auteur gaat geen enkel probleem uit de
weg. Aan de jeugd die het leest, zal het
vertrouwen geven, omdat men nooit de
indruk krijgt dat iets verzwegen wordt of
te eenzijdig schoon wordt voorgesteld.
Als dominikaan was het zijn goed recht
sommige hoofdstukjes meer speciaal op
de dominikaner-orde of te stemmen. Wij
menen dat het boekje toch meer algemeen
bruikbaar zou geweest zijn, zonder deze
bescheiden en goed te begrijpen oratio
pro domo. Maar waar het hart van vol
is ...
L. Sterkens
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SCHRUERS, P., Het vreugdevolle bestaan van de Christen, Uitgeverij Patmos, Antwerpen, 1961, 101 p., f 3,95.
Dit boekje is opgedragen aan de Luikse
seminaristen, die in 1961 priester zijn gewijd, opdat hun priesterschap een vreugde zou zijn „voor gans het yolk" (Luc.
2, 10). Op treffende wijze heeft de schrijver de blijde boodschap uitgewerkt door
middel van teksten uit het Oude en
Nieuwe Testament. Steeds klemmender
toont hij aan, dat de ware vreugde gelegen is in inwendig verkeer met God,
waardoor iedere christen met vreugde
zijn levensweg kan gaan, ook al ondervindt hij lijden en tegenspoed. Een boekje, dat met verruimd hart brengt tot
overweging. Zeer aanbevolen voor priesters en religieuzen; maar ook voor leken,
die gaarne iets lezen op bijbelse grondslag.
C. Minderop
De Boeken van het Oude Testament,
Deel V, Boek II, Esdras en Nehemias uit
de grondtekst vertaald en uitgeleqd door
Dr. J. De Fraine S.J.; Roermond-Maaseik, J. J. Romen en Zonen, 1961; 142 pag.
f 4,25.
Behalve een vlotte en trouwe vertaling
biedt P. De Fraine ons in dit deel een
soliede inleiding op de tijd van Esdras en
Nehemias en zet hij hun taak en problemen ook helder en vrijwel volledig uiteen.
Aan de inleiding is geen moeite gespaard
en hetgeen bier en elders in het algemeen
opvalt is de grote eruditie waarmee de
kwesties worden uiteengezet. Niet alleen
de belangrijke werken, maar ook een zeer
groot aantal tijdschriftartikelen welke
direct of indirect betrekking hebben op
deze periode, zijn door het boek verwerkt.
In het dispuut over de volgorde van het
optreden van de twee hoofdfiguren kiest
vertaler voor de traditionele opeenvolging: Esdras—Nehemias, op goede grond.
De noten zijn verzorgd en gedetailleerd.
Zeer vele gegevens welke voor een verdere studie omtrent tekst, inhoud en achtergrond kostbaar zijn, vindt men hier in
H. Suasso S.J.
het kort bijeen.
JANSSEN S.J., E., Zwervers. Godsdienstig essay. -- Uitgeverij Patmos, Antwerpen, 1961, 90 p., f 3,75.
Op onderhoudende wijze werkt de schrijver uit dat het leven, heel zeker het christelijk leven, een zwerftocht is, ondanks
dat men de weg kent, ni. Jesus; of liever
juist omdat men de Weg kent in Hem,
Die ons het voorbeeld van het ware leven
gegeven beef t. Tegenslag, teleurstelling,
lijden is het leven eigen; de vrede is ge-
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legen in de vereniging met de Meester.
Een gemakkelijk leesbaar boekje voor
C. Minderop
geestelijke lezing.
CULLMAN, Oscar, KARRER, Otto,
Einheit in Christus. Evangelische and
katholische Bekenntnisse. r ZwingliVerlag, Zurich, Benziger-Verlag, Einsiedeln, 1960, 172 pp., D.M. 9.80.
Deze bundel van 13 „oecumenische - bijdragen, deels door katholieken, deels door
protestanten, alien Zwitsers, geschreven,
levert het bewijs dat het tussen beide Belijdenissen tot een waar „gesprek- komen
kan. De verhandelingen zijn afgestemd op
de kerkelijke verhoudingen in Zwitserland maar ruim genoeg gehouden om
alien, wien de hereniging der christenen
ter harte gaat, te interesseren. De auteurs
zijn erop bedacht het goede te erkennen
ook in de „andere - Belijdenis. Zij stellen
in voile licht hoeveel reeds verwezenlijkt
werd (waarbij het werk van H. Kung
over de Rechtvaardiging en de vertaling
van het N.T. door Karrer meermaals vermeld warden), streven naar verdere toenadering (waarin, althans volgens W.
Meyer, „das Begehren um Aufhebung
des Jesuitenparagraphen nicht notwendig
inbegriffen ist", p. 125), wijzen nochtans
op de overblijvende, menselijkerwijze onoverkomelijke moeilijkheden. Laatste redmiddel blijft het , gebed. In verband hiermede reageren katholieken tegen het „oppervlakkige, pseudo-katholieke lippengebed" (95) terwijl protestanten oordelen
dat de katholieke Kerk meer dan de
hunne „eine betende Kirche" is (128).
Het fundamentele verschilpunt blijft het
kerkbegrip ondanks revalorisatie van het
sacramentalisme en nieuwe waardering
voor het kerkelijk ambt en de apostolische successie door de protestanten.
Het pausdom, als instelling van „goddelijk recht", is nog steeds het grote struikeiblok. Van belang iijkt mij de bemerking van Peter Vogelsanger: Hetgeen de
christenen van beide confessies verbindt
en hen als g r o e p van de niet-christenen in de Westerse wereld onderscheidt
is niet enkel het doopsel en het zich gemeenschappeiijke bekennen tot de
„Twaalf artikelen des Geloofs" maar een
fundamenteel gelijke 'geloofs- en levenshouding, „die Glaubenshaitung als personale Entscheidung, als Gehorsam, Hingabe des Herzens, Nachfolge des Herrn"
J. Van Torre
(61).
WINKLHOFER, Alois, Traktat fiber den
Teufel. --- Verlag Josef Knecht, Frankfurt, 1961, 300 pp., D.M. 14.80.
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Dit boek over de duivel kunnen we bezwaarlijk een modern traktaat over de
Boze heten. Tegelijk met de Entmythologisieringstheologie van een Bultmann
verwerpt de auteur ook menige bedenking die van katholieke zijde o.i. terecht
tegen een al te voorbarig „duivels - verklaren van een menigte verschijnselen
kan warden ingebracht. En oak de katholieke exegese die zich beslist van de
overdrijvingen van Bultmann distancieert,
heeft toch reeds heel wat nuanceringen
aangebracht, waarmee de auteur Been rekening schijnt te houden. Waar de auteur
aan zijn betoog een actueel cachet wil
geven komt hij ertoe hoogst bedenkelijke
visies voor te stellen: wat de moderne
wetenschap ons onthuld heeft over het
katastrofale vergaan van hele sterrenwerelden, de afschuwelijke wreedheid en
de struggle for life in de levende wereld,
dat alles is een soort melaatsheid waarmee de duivel, aangezien zijn zonde er
reeds was voor de stoffelijke wereld ontstond, de hele kosmos heeft besmet! Menige uitdrukking doet op zijn zachtst gezegd erg overdreven aan. Terwijl we
weten dat er in de exorcismen van de
Kerk heel wat tijd- en cultuurgebonden
elementen zitten, zal de auteur van het
Doopsel zeggen: „Durch sie wird Satan
aus einem Menschenkind entfernt", en
elders concluderen (uit het bestaan van
zovele wijdingen en zegeningen van stoffelijke dingen, water, zout ...) „die Kirche lebt erfallt von dem Glauben an die
iiberall gegenwartine und in allem mäglicherweise wirkende Macht Satans".
Wanneer de auteur het terloops heeft
over de engelbewaarders spreekt hij van
het „so wirkungsvolle und machtige Gottesinstitut der Schutzengel", een spreekwijze die toch ook onaangenaam aandoet.
De concrete voorbeelden, waarin hij dui.delijk de directe werking van de duivel
ziet, zijn vaak weinig overtuigend. Lofwaardig is alleszins de bedoeling van de
auteur om de macht van de Boze te
situeren in het geheel van de heilseconomie, waarin de Heer de worst van deze
wereld reeds overwonnen heeft. Door een
veelvuldig gebrek echter aan zakelijkheid
en kritische zin in het gebruik van het
rijk bronnenmateriaal, is de auteur er ons
inziens niet in geslaagd een actueel en
modern traktaat over de duivel te schrijven.
H. Tans
GRAEF, H., Der unbegreifliche Gott? —
Verlag Josef Knecht, Frankfurt, 1961,
211 pp., geb. D.M. 11,80.
Hilda Graef, een in Engeland levende

Duitse schrijfster, poogt met dit boekje
enkele levensvragen te verwerken in het
licht van bijbeltheologische inzichten, 0111
op deze wijze een ondraaglijke verhouding tussen verstand en geloof te boven
te komen. De hedendaagse „antropologie - heeft trouwens een vertrouwd raken
met de visies van de bijbel in de hand
gewerkt. De schrijfster richt zich tot een
zeer breed publiek, dat het eerste woord
over veel moderne religieuze inzichten
nog moet vernemen. Haar beschouwingen
zijn dan ook wel heel algemeen. Haar
boekje brengt de lezer nu niet bepaald in
contact met het nieuw en krachtig gevoel
waaruit die inzichten leven. Maar zoiets
liet de opzet van het werkje ook niet toe,
dat toegankelijkheid voor ieder en duidelijkheid wil bieden.
H. Meddens
PANNETON, Georges, Der Himmel. —
Tyrolia-Verlag, Innsbruck, 204 pp., 1961,
D.M. 5.80.
Der Himmel is de vertaling uit het Frans
van een werkje van kanunnik G. Panneton. Het biedt de gegevens die bijbel,
traditie en kerk verschaffen over de
hemel en kan als zodanig priesters, catecheten etc. welkom zijn.
R. S.
LECLERCQ, J. e.a., La spiritualite du
moyen age. Histoire de la spiritualite
chrdtienne. 2. — Aubier, Parijs; Ed. Universelle, Brussel, 1961, 718 pp.
Van de groots opgezette geschiedenis van
de christelijke vroomheid is dit het tweede
deel. Twee bevoegde historici uit de Benedictijnerorde behandelen de Middeleeuwen: dom. J. Leclercq van Clervaux
beschrijft het einde van de patristiek (in
het Westen) van Gregorius de Grote tot
aan Bernardus, terwijl dom. F. Vandenbroucke van Keizersberg het vervolg opneemt tot aan het begin van de zestiende
eeuw. Aangezien Byzantium sinds de
scheuring van Rome een eigen weg opging in de elfde eeuw, werd deze spiritualiteit met de hulp van Mgr. Krivocheine speciaal door p. L. Bouyer (de
auteur van het eerste deel) aan dit boek
toegevoegd. Aan 'weer gespecialiseerde
vaktijdschriften laten we het over am met
de schrijvers polemieken te openen omtrent kwesties waar zij de recent verworven standpunten nog niet voldoende hebben geintegreerd. Wij willen alleen wijzen op de stelling die dom. Vandenbroucke, in navolging van dom. Huybenis
opvattingen, inneemt over de plaats en
de rol van de Nederlandse mystieken in
West-Europa. Waarom hij zo resoluut
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gekant blijft tegen de benaming van een
eigen Nederlandse spiritualiteit wil er bij
ons niet in. Misschien ligt wel een deel
van de schuld aan ons die niet genoeg
deze schatten van ons eigenlands vroomheidsleven in ons opnemen en verder be'kend maken. Een speciale vermelding
verdient echter de grote bezorgdheid,
zonder de irriterende toon van het eerste deel om de spiritualiteit uit haar eenzijdige monastische of clericale voorstelling te halen: het is echt de geschiedenis
van het geestelijk leven in de Kerk geJ. Vanneste
worden.
BANDAS, Mgr. Rudolph G., Cinquante
ans de catichese. — Paris, Mame, 1960,
282 pp., NF. 8.95.
Eigenlijk is de titel van dit boek alleen
van toepassing op de laatste 7 biz. Daar
wordt nl. de ontwikkeling en methode
geschetst van de Confraternity of Chris
tian Doctrine in de U.S.A. Deze beweging verdient onze aandacht. De Amerikanen zijn er in geslaagd het godsdienstonderricht van de katholieke kinderen
van het of ficieel onderwijs, vier miljoen
in getal, op ,bevredigende wijze in te richten, zonder dat dit in de school zelf gebeurt. Groepen volwassenen nemen in
parochieverband de zorg hiervoor op
zich, de kinderen worden in de school
van een lesuur vrijgesteld. De rest van
het boek bevat capita selecta van de
algemene geschiedenis van de catechese.
Het zijn monografieen van 'de catechetische aspecten in de boodschap van
Christus zelf, bij Paulus, Augustinus,
Gerson, Fleury, Eerielon, de school van
St. Sulpice, die van Stieglitz, E. Poppe,
Drinkwater. De studies, ofschoon niet
altijd zeer diepgaand zijn steeds lezenswaard en bevatten een soms interessante
T. Verbeke
bibliografie.
PRZYWARA, Erich, Demut, Geduld,
Liebe. Drei christliche Tugenden. Patmos-Verlag, Dusseldorf, 1960, 65 pp.,
4,80 DM.
Deze studie is niet de eerste poging van
de auteur om het wezen van de christelijke deugd te onderzoeken. Handelde hij
in vorige werken reeds over de liefde,
hier ziet hij ze in haar specifiek christelijke verschijningsvormen van deemoed en
geduld, „voor de joden een ergernis en
voor de heidenen een dwaasheid", gelijk
het mysterie van het Kruis zelf. De Brie
hoofdstukken volgen elk van deze deugden in de ontwikkeling van hun betekenis
in de klassieke Griekse filosofie, in de
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Openbaring van het Oud en het Nieuw
Testament, en in de cbristelijke Traditie.
Aan deze triptiek began de auteur reeds
in 1940 met de studies „Vom Sinn der
Demut" in Stimmen der Zeit en „Vom
Sinn der Geduld" in Zeitschrift fur Askese and Mystik. Hij voltooide ze met
het derde deel in 1959 voor de Zuid
westelijke Duitse Radio.
J. De Roeck

LITERATUUR
WALSCHAP, Gerard, Nieuw Deps. -Ontwikkeling, Antwerpen, en Ad. Don.ker, Rotterdam, 1961, 285 pp.
In een studie over De Francaise van Gerard Walschap (in Streven, okt. 1958)
meende B. van Vlierden een poging van
de auteur te zien om aan zijn heidens
vitalisme te ontsnappen en een terugkeer
tot althans enige transcendentie. Met
Nieuw Deps blijkt Walschap echter nog
volop in dat heidens vitalisme te staan.
„Want nog eens, leve Deps en altijd opnieuw leve Depsr schrijft hij in een korte
notitie voor in zijn roman. Nieuw Deps
is een vervolg op het vroegere DepsHoutekiet-verhaal. Geen erg gelukkig
vervolg. Het geheel is nogal rommelig,
weinig samenhangend en weinig waarschijnlijk. Het bevreemdt dat de schrijver
van zo stijlvolle romans als Zuster Virgilia en De Francaise een bock als dit
kon schrijven. Het verhaal concentreert
zich rond de wat raadselachtige figuur
Jacob Houtekiet, een oersterke reus, zoon
van Jan Houtekiet en stichter van Nieuw
Deps, een kolonie van vrij gevochten
werkers en sjouwers, die een machtig industrie-centrum doen verrijzen. Het gaat
er ongelooflijk rauw toe op alle terrein,
vooral op het sexuele. De enige, ietwat
geestelijke noot in het lange verhaal is
de innerlijke vereenzaming van de held
Jakob Houtekiet. Men kent Walschaps
schampere toon, wanneer hij over geloof
en geloofspraktijken schrijft. Nieuw Deps
tracht zich aan alle geloofsinvloed te onttrekken en een natuurlijk heidendom te
beleven. En G. W. is de zanger, de epische vertolker van dit heidendom. Het
boek zal echter, ondanks een spoedige
tweede druk, zijn litteraire roem niet vermeerderen.
J. van Heugten
OOSTERHUIS, Huub, Uittocht (De
Windroos, nr. 56). — U.M. Holland,
Amsterdam, 1961, 48 biz., f 3,90; bij intekening f 2,90.
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Ad den Besten heeft er goed aan gedaan,
deze gedichten in zijn bekende reeks op
te nemen. Op en top moderne poezie, die
niet misstaat in het gezelschap van Guillaume van der Graft, J. W. Schulte Nordholt en Jan Wit. Schrijver onderscheidt
zich van veel tijdgenaten, doordat hij
verstaanbare taal spreekt (blz. 13 en
37-39 zijn vrijwel de enige iduistere punten), en van een bezonnen, sobere opgetogenheid blijk geeft. De bewerking van
verschillende bijbelse themata is bijzonder
treffend van zegswijze en aanvoeling.
P. den Ottolander
THOMSON, J. Jac, Gedichten 1960. —
Ad. Donker, Rotterdam, 1961, 43 pp.
De bijna tachtig-jarige J. Jac. Thomson
heeft een korte verzameling gedichten
gepubliceerd, die hij „Herinneringen en
late voorspelen" noemt. Het zijn verzen
die aan een voorbije periode herinneren,
een periode, toen Leopold dichtte, Verwey en Dirk Coster hun essay's en critieken schreven. Thomson is altijd een
stille in den lande geweest, een dichterlijk
en fijn gevoelig mens, humanistisch en
religieus, die niets publiceerde tenzij in
uiterst verzorgde taal. Ook in deze late
gedichten spreekt zich , een bezonnen, religieus ontroerd, woordgevoelig gemoed
uit, dat weemoedig terugziet op het verleden en gelaten de toekomst tegemoet
J. van Heugten
ziet.
GOERTS, Heinrich, und WEYL, Roman, KomOdiantisches Theater. Fritz
Wisten und sein Ensemble. HenschelVerlag, Berlin-Ost, 1957, 278 pp., 163
Abb., D.M. 12.50.
Het 10-jarige jubileum van regisseur Fritz
Wisten als intendant van het „Theater
am Schiffbauerdamm" en het „Haus am
Luxemburgplatz" heeft aanleiding 'gegeven tot deze uitgebreide retrospectieve.
Gastregisseurs, auteurs, acteurs en artistieke medewerkers beijveren zich om
strijd om zijn verdiensten te loven, zonder
dat de interesse boven een dan nog beperkte locale betekenis uitstijgt. Wat
midden in deze eulogische stortvloed een
theaterhistorisch element kon worden, de
historische constanten nl. der „Volksbiihne-, de baanbrekende socialistische
theatervereniging te Berlijn sedert 1890,
wordt zo schamel opgeroepen, dat we de
indruk krijgen dat men zelf oak heeft ingezien dat van deze heroische inzet thans
niet erg veel meer over is gebleven.
C. Tindemans

KNUVELDER, G., Handboek tot de ge.
schiedenis der Nederlandse taal. IVde
deel. — L. C. G. Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1961, 2de herziene druk, 437 pp.,

f 18,—.

Het is wel een heel ongewoon feit dat
een auteur naar aanleiding van de herdruk van een handboek een eredoctoraat
ontvangt. Dr. Knuvelder is dit te beurt
gevallen. Een betere aanbeveling van
een boek is moeilijk denkbaar. Het is ,dan
ook een genot ,dit boek door te bladeren.
Helder en overzichtelijk en tevens begripvol en indringend wordt de litteratuur
van 1875 tot 1916 behandeld. De auteur
is zo wijs overal aan te geven, wiens oordeel over schrijver of boek hij volgt. Het
is nu eenmaal onmogelijk alles zelfstandig te verwerken. Wie een goed geinformeerd werk over de Nederl. litteratuur
wil bezitten, dat hem op boeiende wijze
instrueert, schaffe zich dit handboek aan.
J. van Heugten
Roeping-reeks, Standaard-Boekhandel
(Amsterdam, 1961).
No. 1 DAALDREEF, Vogelbrood, 70 pp.
No. 2 HYBRECHTS, Julienne, Klein
Spartaans theater, 46 pp.
No. 3 KEMP, Pierre, Au pays du tendre
Masan, 85 pp.
No. 6 WOLKEN, Ben, Kleine spelen,
114 pp.
Behalve bellettrie bevatten de eerste zes
nummers van deze serie ook enkele essays, die we in de rubriek filosofie en
psychologie bespreken.
1. De winnaar van de poezieprijs op de
Groot-Kempische cultuurdagen 1959 publiceert hier o.a. zijn bekroonde Adamcyclus, waar de andere gedichten niet
voor onderdoen. Vooral treft in dit boek
je de virtuoze beheersing van het vrije
vers, het gebruik van het gewone woord
en de helderheid van expressie. Meesterlijke verklanking van hoofdzakelijk gekwelde of onthutste stemmingen.
2. Verrassend goede lyriek, die liefde en
verliefdheid bezingt: overgave, bewondering, verlangen naar wederkerigheid,
angst om alleen te staan. De taal is soms
misschien iets te beeldrijk, maar de hele
bundel is suggestief van gevoel en woordkeus. Een veelbelovende publikatie , die
naar meer doet verlangen.
3. Grillige eratische mijmeringen van de
bekende Maastrichtse dichter. Het laatste
stuk is wel het beste: speels en niet zo
gewild. De eerste drie bijdragen kenmerken zich door hortend ritme, gezochte
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rijmen en dito enjambementen. Gaan ze
qua stijl en inhoud wel boven het gefor..
ceerd ondeugende uit?
6. Dient zich aan als een verzameling
dramatische teksten die de zin van het
leven willen benaderen. Door gebrek aan
actie en aan vaart zijn ze voor toneelgebruik minder geslaagd. De lyrischdidactische taferelen aan het slot zijn wel
te lang om ze voor te lezen, maar door
een zekere multatuliaanse humor en ironie zijn ze het verdienstelijkste deel van
dit boekje.
P. den Ottolander
WARMOND, Ellen, Eeuwig duurt het
langst. Querido, Amsterdam, 1961,
130 pp., f 4,50.
De dichteres Ellen Warmond publiceert
in de reuzensalamanderreeks een aantal
sprookjes, parabels, verzinselen en verhalen, die alle een symbolische zin hebben; het zijn spelingen van een artistieke
fantasie, neergeschreven in een beeldend
J. v. H.
proza.
RAEBER, Kuno, Die Liigner sind ehrlich.
Claassen Verlag, Hamburg, 151 pp.,
geb. DM. 11,80.
Eerste roman van een dichter. 3eschrey en in kunsttaal, beheerst en jenuan-

ceerd, een weldaad voor de mode,ne lezer
die overstroomd wordt door romans,
waarvan de oppervlakkige krachtpatserijen in „gesproken taal" verondersteld
worden hem naar de kern van de werkelijkheid te voeren. De inhoud is het
geestelijk avontuur, in algemeen katholiek milieu, van een kleine groep mensen,
die een soort vrije herbeleving nastreven
van de verdwenen middeleeuwse orde der
hl. Konstantia. Door de hierarchie eerst
met wantrouwen bejegend, daarna geduld,
schijnen ze geinspireerd door behoefte
naar volmaaktheid, onthechting, consequente trouw aan een mystiek ideaal; in
werkelijkheid richt zich hun streven, als
de roman begint, reeds minder naar God
dan naar een persoonlijke geestelijke dominatie over de harten van anderen, met
alles wat daarbij hoort aan naijver, zwijgende strijd om invloed en verkapte sensualiteit. Voor wie zowel het religieuze
als zijn afwijkingen onbekend gebied zijn,
zal ook dit boek vreemd blijven. Bij de
diepte van het aangedurfde thema is de
concrete ontwikkeling misschien wat mager, en pendelt zij tussen te grote geheimzinnigheid en brutale ontsluiering. De
stilistisch opgeroepen atmosfeer der
„orde - herinnert aan die van Ernst Jungers geheime sekten en broederschappen.
12
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Het drijven van menselijke passies achter
een voor het toegegeven bewustzijn eerlijk bedoelde religiositeit zagen wij Binds
Mauriac's La Pharisienne niet meer zo
suggestief behandeld als hier. Voor volA. Deblaere
wassenen.
BOLL, Heinrich, Erzalungen, Horspiele,
Aufsatze. Kiepenheuer and Witsch,
Köln-Berlijn. (Bucher der Neunzehn Nr.
77). 445 pp., D.M. 9.80.
Zonder twijfel reveleert deze bundel onbekende aspecten van Bolls creativiteit,
maar laat de persoonlijkheid van deze
epicus onaangetast. De opstellen over de
positie van de kristelijke kunstenaar, over
motieven, over Keulen, de reportages, de
polemieken, bevatten alle als centraal bezinningspunt het onverteerde thema van
de oorlogservaring. Oak de hoorspelen,
zowel de schetsmatige scene als het uitvoerige microverhaal, brengen meestal
wat men gemakshalve ressentiment kon
noemen, ging het tevens niet om de
eeuwige problematiek die het tijdsgebondene facet doet vervagen en de waardigheid, de waarde en de waarheid van de
Mens accentueert. Deze tendens was ons
reeds uit zijn vroegere romans en novellen bekend, en daarom had ik liever andere novellen, zij het recente zij het totnogtoe ongebundelde, opgenomen gezien.
Nu stammen ze, naast het afzonderlijk
verschenen „Tal der donnernden Hufe",
meest alle uit „Der Bahnhof von Zimvanzelfsprekend aan hun bepern " ,
tekenis niet het minste afdoet, maar waardoor de thematische groei of de epische
evolutie toch onvoldoende weergegeven
C. Tindemans
worden.
The Writer's Dilemma. — Oxford University Press, London, 1961, 88 pp.,
12 sh. 6 d.
Het tiental essays, dat hier bijeengebracht
is en ingeleid wordt door Stephen Spender, werd in de loop van dit jaar gepubliceerd in The Times' Literary Supplement, ander de titel Limits of Control.
Tien schrijvers, waarvan het merendeel
de roman als medium hanteert, werd de
vraag voorgelegd waarvoor zij bizonder
op hun hoede moesten zijn in een wereld
die haar waardenschaal sterk aan het veranderen is, die techniek plaatst boven
wijsheid, die de persoon dreigt op te ruimen ten behoeve van massa, van statistiek en bureaucratie, e.d. De antwoorden
zijn leerzaam en doen ons eigen tijd beter
kennen: zij geven ons ook een idee hoe
serieus romanschrijvers hun taak opvatW. Peters
ten.
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WALTER, Gerhard, Emile Zola. Der
Deuter des Fin de Siicle. — 'Max Hueber
Verlag, Munchen, 1961, 250 pp., geb.
D.M. 12.80.
Methodisch werk na werk afspeurend
naar thema, betekenis en boodschap
maakt S. Zola los uit zijn sociologische
legende en brengt hem terug naar het beslissende vlak van de woordkunstenaar.
Al slaagt S. erin Zola's persoonlijke bijdrage tot de decadentiegeest duidelijk aan
te tonen, toch blijft na het vele en goede
detailwerk de totaliserende balans helernaal uit. Op Zola's verhouding tot het
theaternaturalisme gaat hij nauwelijks in,
terwijl ook de biografische nauwkeurig
heid scherper mocht zijn. C. Tindemans
MAYER, H., Bertolt Brecht and die Tradition. — Verlag 'Gunther Neske, Pfullingen, 1961, 134 pp., D.M. 5.80.
In dit ondanks alle principiele bezwaren
zeer interessante werk van de communistische literairhistoricus en Leipziger professor vallen vele punten op door hun
afwezigheid. S. is er in geslaagd een ideologisch (zeer ruim) en artistiek (tamelijk
beperkt) portret op te stellen dat echter
eenzijdig maar zeker niet onbewust geconcentreerd wordt op dat ene aspect dat
de titel aangeeft. De eenheid, de consequente lijn, de doelgerichtheid van
Brechts streven worden daarmee onweerlegbaar geargumenteerd, maar wie minder marxistisch-doctrinair tegenover dit
fenomeen staat, beseft dat Brechts cornplexiteit hier alleen maar 'genegeerd
wordt omdat anders de wereldbeschouwelijke analyse geen sluitende synthese
kan bereiken. En zelfs binnen 'het eenzijdige gezichtsveld is S. meerdere hachelij'ke problemen liever stilzwijgend uit de
weg gegaan. Zo lijkt het geen toeval dat
de zo druk citerende criticus dat Brechtiaanse kernvers verwaarloosd beeft:
„Wer immer est ist, den ihr sucht: Ich
bin es nicht ...'
C. Tindemans
MANDER, John, The Writer and Commitment. — Secker and Warburg, London, 1961, 215 pp., 25 sh.
Wie in deze studie een kritisch oordeel
verwacht over de kwestie of een schrijver al dan niet „committed- of engage
behoort te zijn, komt bedrogen uit. Schr.
vergelijkt links georienteerde Engelse
schrijvers uit de dertiger jaren (vooral
Auden en Orwell) met soortgenoten van
na de tweede wereldoorlog (Wesker en
enkele angry young men), terwijl ook

Angus Wilson en Arthur Miller, 'de toneelschrijver, ter sprake komen. Het betoog maakt een zeer verwarrende indruk,
en deze moet o.i. op rekening 'geschoven
van het merkwaardige denken van deze
jonge linkse criticus, dat gepaard gaat
met een slordig omspringen met begrippen en termen (men leze b.v. p. 107 waar
hij een omschrijving en definitie geeft van
commitment). Het 'boek is een grate teleurstelling.
W. Peters
BARRETT, William E., The Edge of
Things. — Heinemann, London, 1961,
285 pp., 18 sh.
De bekende auteur van The Left Hand
of God heeft hier twee korte romans en.
een short story bijeen gebracht, voortbrengsels van een dromerige fantasie die
contouren van tijd, plaats en zelfs persoon 'doet vervagen, dit tegen de achtergrond van de wereld van vliegtuigen en
piloten tijdens de twee wereldoorlogen.
Illusies en hallucinaties vermengen zich
met de werkelijkheid, en deze sfeer van
semi-realiteit is goed getroffen.
W. P.
Fonteinboeken, — De Fontein, Utrecht,
f 4,90 per deel.
ZUCKMAYER, Carl, Zonder masker.
Vert, 180 pp.
Met „Zonder Masker" heeft de bekende
toneelschrijver een roman geschreven die
ongewoon boeit en door compositie en
door menskundige bewerking. Een drama
op de vooravond van carnaval biedt een
schrijver van formaat een dankbaar thema van tegenstellingen. De feestroes van
het Mainzer carnaval ruist over de bij de
kerkingang vermoorde heen, zodat de
lezer zich aldoor bevindt op de grens
van het tragische en het comische. Niet
voor kinderen.
SALOMON, Ernest von, De zaak A. D.
Vert., 210 pp.
„Proces-verbaal van een leven in het
mid'den der twintigste eeuw," zo luidt de
ondertitel. De auteur schrijft hier een
ware geschiedenis, de gevangenschap gedurende een paar decennia van een onschuldig veroordeelde, die telkens opzij
geschoven wordt. De schrijfkunst van
Von Salomon garandeert een spannende
lectuur.
ERB, Late, Het snoer om je hats. Vert.,
221 pp.
Dit merkwaardig reele, bijna wrange verhaal in de ik-vorm van een meisje uit
Oost-Duitsland, 'dat dreigt coder te gaan
in haar troosteloze omgeving en naar het
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Westen vlucht, biedt een treffend beeld
van een bepaald soort jeugd achter het
ijzeren gordijn.
STEWART, Mary, Kasteel in de Alpen.
Vert., 267 pp.
Gouvernantes horen thuis in een nog
feodale wereld. In deze spannende, lets
te sentimentele en te onwaarschijnlijke
roman gaat het over zulk een gouvernante in zulk een feodaal milieu. De
schildering is te zeer in zwart-wit, hoewel het plot vernuftig gecompliceerd is.
R.S.
KUNST EN
CULTUUR
JANSSEN, Pierre, Kunstgrepen, — De
Bezige Bij. Amsterdam, 1961, 152 pp.,
f 4,50.
Wie de voordrachten over kunst van
Pierre Jansen, uitgezonden door de televisie, heeft gevolgd, is ongetwijfeld verrast geweest door de vindingrijkheid en
combinatievermogen bij het interpreteren
van kunstwerken. Daardoor zijn die voordrachten zeker een groat succes geworden. Voor degenen, die een herinnering
wilden hebben aan deze voordrachten en
ook voor hen, die ze niet hoorden, is dit
prachtig uitgegeven boekje een kostbaar
geschenk.
C. de Groot
SECKEL, Dietrich, Einfiihrung in die
Kunst Ostasiens. — Piper Verlag, Munchen, 1960, 429 pp., geill.
SPEISER, Werner, China, Geist and Gesellschaft, — Kunst der Welt, Holle Verlag, Baden-Baden, 1959, 271 pp., 60 klpl.,
geb. D.M. 29,80.
KIDDER, J. Edward, Alt-Japan, Japan
vor dem Buddhismus. — M. DuMont
Schauberg, Keulen, 1961, 264 pp., 108 pl.,
65 tek., geb. D.M. 19.
De drie boeken over Oost-Aziatische
kunst die wij bier bij toeval samen bespreken, komen hierin overeen dat zij alle
,drie erom begaan zijn de grenzen van een
vreemde cultuur te ontsluiten en een
uiterst boeiend mensenbeeld voor ons
Westersen toegankelijk te maken. De
auteurs stellen zich er niet mede tevreden
nogmaals van buitenaf de voornaamste
wetenswaardigheden samen te brengen in
een min of meer overzichtelijk geheel,
maar trachten, zoals Dietrich Seckel het
in zijn inleiding schrijft, de bedrieglijke
gemeenplaatsen te doorbreken, de goedkope fascinatie van het exotische weg te
nemen om tot een menselijk contact en
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eerlijke uitwisseling van waarden te
komen. Prof. Seckel van de Heidelbergse
universiteit wendt hiertoe een enigszins
uitzonderlijke methode aan, die hij aanduidt in de titel van zijn boek: 34 Interpretationen. In zijn inleiding immers tot
de Oost-Aziatische kunst wil hij de kunstwerken uit deze cultuurkring leren zien.
Met zorg heeft hij vierendertig kunstwerken van de meest uiteenlopende aard uitgezocht en tracht deze, op de eerste
plaats door een aandachtige analyse, te
interpreteren. Vanzelfsprekend komt bij
deze interpretatie heel wat positieve kennis te pas, maar de ,directe analyse van
het kunstwerk blijft toch hoofdzaak. Zonder de omwegen van veel geleerdheid
brengt prof. Seckel ons binnen in de
Oost-Aziatische cultuurwereld. En dit
niet alleen. Deze analysen zijn ook voor
het leren kennen van onze eigen kunstwerken verhelderend. De tweede Duitse
specialist voor Oost-Aziatische kunst en
cultuur, prof. Werner Speiser, directeur
van het Museum fiir Ostasiatische Kunst
te Keulen en leider van de reeks Aussereuropaische Kulturen in Kunst der Welt,
schrijft zijn ongewone geschiedenis van.
de Chinese kunst vanuit hetzelfde perspectief. Zijn boek is meer synthese dan
analyse. Maar hij ook zoekt de Chinese
kunst van binnenuit te leren kennen en
zijn conclusies vanuit deze 'kennis te laten
groeien. Zoals de overige delen van
Kunst der Welt over Indonesia en India,
vroeger reeds in Streven besproken, en
over Afrika en Prehistoric, elders in dit
nummer vermeld, zoekt W. Speiser op
een bevattelijke wijze de eigen geest van
de Chinese kunst in een historische evolutie uit te tekenen. Niet alleen de uitgebreidheid van zijn kennis en de tref
zekerheid van zijn formulering zijn bij
prof. Speiser te waarderen, ook zijn bescheidenheid en de scherpte waarmede hij
het zekere van het nog onzekere weet te
onderscheiden zijn te bewonderen. Deze
kenmerken vindt men eveneens weerspiegeld in de keuze van de illustratie, die
zich niet beperkt tot de meest bekende
meesterwerken. Een chronologische tabel
en een kostbare bibliografie sluiten het
boek af. Het werk van J. Edward Kidder
van de International Christian University
van Tokio vervolledigt het beeld van de
Oost-Aziatische culturen met een voor
zichtige synthese van het Japan voor het
Boeddhisme. Hoe weerbarstig en fragmentair deze materie ook is, prof. Kidder kon ze tot een overzichtelijk en ook
voor een leek toegankelijk geheel ordenen. Zo geeft hij ons de mogelijkheid om
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het eigen karakter van de Japanse cultuur, dat zich ook in het Boeddhisme zal
blijven affirmeren, .duidelijker te anderkennen en draagt hij bij tot een diepere
kennis van de primitieve, eeuwige mens.
S. Heester
CHRISTOFFEL, Ulrich, Hohepunkte
Abendlandischer Architektur. --- Bruckmann, Munchen, 1960, 66 pp., 8 klpl.,
241 pl., geb. D.M. 54.
Blijkbaar zat bij Ulrich Christoffel de
bedoeling voor met dit bock over de
Westerse architectuur te reageren op een
al te rationalistische en functionalistische
beschouwing van de architectuur, hierin
aanknopend bij bepaalde nieuwere stromingen die ook in het hedendaagse bouwen tot uiting komen. In theorie, zegt
Christoffel, werd de functie in de architectuur steeds als het doorslaggevend element beschouwd. In de praktijk echter
waren het spel der verbeelding en de wil
tot expressie van meer belang. Ook de
architectuur werkt op ons in door het
Bild, niet door haar min of meer uitdrukkelijke, geslaagde functionaliteit. De
kracht van dit Bild, hoezeer ook door
stijlelementen getekend, wordt gratendeels door de persoonlijkheid van de
kunstenaar bepaald. In zijn inleiding ontleedt Ulrich Christoffel verder zeer beknapt enkele elementen van een architectoniek en .duidt in grate lijnen het ver-.
loop aan van de Westerse architectuurgeschiedenis. Deze grate lijnen tracht hij
door te tekenen in een soms vermoeiende
opsomming van heel veel namen die tot
doel hebben de afbeeldingen hun plaats
te geven in het geheel van onze cultuurevolutie. De rijke illustratie is inderdaad
het hoofdargument. Zijn oorspronkelijke
opzet heeft de auteur niet tot voile rijpheid kunnen voeren. Zowel zijn tekst als
de keuze van de illustratie gaan niet uit
boven een goede, in sommige opzichten,
zelfs voortreffelijke bloemlezing van de
Westerse architectuur. Maar dat is al
heel wat.
G. Bekaert
MOLLE, Frans van, Identification d'un
portrait de Gilles Joye attribui a Memling. Les Primitifs flamands, III: Contributions a l'etude des Primitifs flamands
nr. 3. — Centre national de recherches
„Primitifs flamands", Brussel, 1960,
26 pp., 6 ill. naar foto's, F. 80.
Het Sterling and Francine Clark Institute
van Willamstown Mass., bezit een gedateerd, niet geldentificeerd portret, door
Max Friedlander, die het 1920 te Londen

zag, als origineel aan Memling toegeschreven. Een op de rugzijde geplakte,
dank zij de ultraviolet-fotografie gedeeltelijk ontcijferbare papierstrook noemt de
voorgestelde persoon: Egied Joye, Kanunnik van St.-Donatiaan te Brugge en pastoor van St.-Hippolytus te Delft. Dank
zij een onderzoek van de resp. archieven,
de vergelijking met oude afbeeldingen van
grafplaten en inschriften in St.-Donatiaan
en de vergelijkende studie van de wapenschilden, bewijst S. niet siechts de juistheid van de oude identificatie maar
plaatst ook Joye in het juiste licht als
een in zijn tijd ,gewaardeerd componist en
kapelaan van de Boergondische Kapel.
Hij was dus een van de eerste voorname
personages uit de clerus, die de jonge
Memling in 1472 met een portretopdracht
vereerden. Deze bondige studie is een
model van accuraat historisch onderzoek.
A. Deblaere
BANDI, H., George e.a., Die Steinzeit,
vierzigtausend Jahre Fdsbilder. ---, Kunst
der Welt, Hone Verlag, Baden-Baden,
1960, 255 pp., 60 kl.pl., 65 tek., geb.
D.M. 29.80.
De samensteller van dit bock, prof. dr.
H.-Georg Bandi, conservator aan het
Bernisch historisch museum, heeft er zich
blijkens zijn voorwoord rekenschap van
gegeven dat deze nieuwe synthese van
de kunst van het steentijdperk onvolledig
en vooral heterogeen is. Onvolledig is ze
door het uitsluiten van bepaalde gebie
den, door het zich beperken tot de muurschildering, door het stilzwijgend voorbijgaan van sommige belangrijke ontdekkingen en werkhypothesen. Heterogeen is
ze doordat de verschillende auteurs er
blijkbaar ook verschillende interpretaties
op nahouden. Dit geeft overigens een
boeiend aspect aan dit bock, dat verschijnt in een periode waarop een jongere
gencratie prehistorici een diepere samenhang en een meer fundamentele verklaring van de prehistorische muurschilderingen en rotstekeningen beginnen te vermoeden. Over de Franko-Kantabrische
kunst schrijven H. Breuil—L. Berger-Kirchner, over de vondsten in NoordAfrika en de Sahara H. Lhote, over de
Oost-Spaanse rotsschilderingen H. G.
Bandi, over Zuid-Afrika E. Holm, over
Australia A. Lommel. Een duidelijk on.derscheid is er bijvoorbeeld tussen de
goede, maar enigszins matte, synthese
van abbe Breuil's theorieen over de
Franko-Kantabrische kunst en de nieuwe
interpretatie die Erik Holm voorstaat van
de rotsgravures en schilderingen in Zuid-
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Afrika. Deze kan zelfs niet nalaten bij
gelegenheid oak het domein van Breuil
in zijn interpretatie te betrekken. Zeer
beslist neemt Holm stelliny your een religieus-mythische interpretatie van de rotstekeningen, die hij niet langer als gelsoleerde kunstwerken beschouwt, maar ze
integreert in een cyclus die uiting is van
een religieus wereldbeeld. Hiervoor kan
Holm steunen op de laatste resten van
mythen die nog voortleven bij de Bosjesmannen. Deze beperkingen en verschillen
in interpretatie daargelaten biedt dit boek
een goede synthese van de voornaamste
dokumenten van de prehistorische schilderkunst.
G. Bekaert
FILOSOFIE EN
PSYCHOLOGIE
DELFGAALIW, Dr. B., Geschiedenis en
vooruitgang, dl. I, Het ontstaan van de
mens. Uitg. Het Wereldvenster, Baarn
1961, 274 pp., f 14,90.
DELFGAAUW, Dr. B., Teilhard de
Chardin. — Het Wereldvenster, Baarn,
1961, 110 pp., f 5,90.
Het eerste werk is het eerste deel van
een uitvoerige trilogie, die de auteur, onlangs benoemd tot hoogleraar in Groningen, zich heeft voorgenomen te schrijven.
Het boek is ontstaan uit series colleges,
maar heeft een eigen vorm gekregen. De
inspiratie komt vrnl. van Teilhard de
Chardin en Heidegger, die, beide op wel
zeer uiteenlopende wijze, het thema van
de geschiedenis zo centraal hebben gesteld in hun oeuvre. Reeds de titel van
dit eerste deel, maar meer nog het eerste
hoofdstuk met de prolegomena, maakt
duidelijk, dat de schr. geschiedenis in een
zeer ruime zin verstaat. Wij krijgen hier
nl. een nieuwe en ruim opgezette anthropologie van de mens, of beter: een filo
sofie van mens en natuur. In de terminologie van prof. Delfgaauw wordt ontologie onderverdeeld in mikro-ontologie
of wijsgerige anthropologie en makro..
ontologie of geschiedfilosofie. Filosofie
van de geschiedenis is dan: „filosofie van
een wordende werkelijkheid, die in laatste instantie mensheid is". Hieruit blijkt
wel heel duidelijk dat men zich moet instellen op een eigen terminologie. Dit
valt vooral op bij de betekenis van ontologie en metafysiek, zodat de uitvoerige,
wat formele prologomena geenszins overbodig zijn. De schrijftrant is helder zoals
gewoonlijk bij de auteur. Wat de inhoud
aangaat stoot men op menige verrassende
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wending, zoals de gedachte, dat een duidelijk criterium voor het onderscheid van
mens en dier in de evolutiefase niet te
geven. is. Maar over deze inhoud zal men
pas goed kunnen oordelen na het verschijnen van het geheel waarnaar wij verlangend uitzien.
Het andere werkje over Teilhard de
Chardin is een zeer duidelijke inleiding
op diens oeuvre en kan zo tegelijk dienen
als inleiding op voorgaand werk. Maar
het is eenvoudiger dan „Geschiedenis en
vooruitgang" en veronderstelt niet veel
meer dan een gemiddelde middelbare
schoolkennis en interesse voor het onderwerp. Men vindt er in het kort Teilhards
leven, een literatuuropgave, uiteenzetting
van zijn leer, bespreking van enige wijsgerige aspecten van het evolutievraagstuk. Heel helder en verhelderend.
J. H. Nota
LUIJPEN, O.E.S.A., W., De fenomenologic is een humanisme (Roeping-reeks,
4). — Standaard-Boekhandel, Amsterdam, 1961, 83 blz.
De auteur is o.a. bekend door zijn Existentiele fenomenologie (1959). In dit typografisch merkwaardige boekje zet hij
zijn ideeen beknopt uiteen. Zoals veel
van zijn geestverwanten bemint hij ook
bier weer de woordaaneenschakelingenmet-vele-verbindingsstreepjes (b.v. 63).
Dankbaar noteren we, dat thij de anti
wetenschappelijke, irrationalistische hour
ding van bepaalde existentialisten afwijst.
Wel verzet hij zich tegen de dictatuur
van het natuurwetenschappelijk denken;
hij slaat m.i. echter door, als 'hij de fysica
geen enkele rol schijnt te gunnen bij het
onderzoek naar de authenticiteit van het
wonder (41). Herhaaldelijk heeft hij betoogd, dat de eenheid van wederzijdse
implicatie van subjectiviteit en wereld,
zoals hij die opvat, nOch subjectivisme
nOch het intrappen van een open deur is.
Oak uit dit boekje is een en ander me
nog allesbehalve duidelijk geworden.
Luijpen's grote reserve tegenover de scholastiek kan ik niet ,delen. Zeker niet,
wanneer hij weigert, God „eerste en onbewogen beweger" te noemen (52, 76.—
77, vgl. 44). Dit bezwaar van hem lijkt
meer dan een misverstand of een terminologische kwestie te zijn.
P. den Ottolander
GHYSBRECHT, Paul, Dieptepsychologie. Psychologie van het zelfbedrog.
Ontwikkeling, Antwerpen, 1960, 158 pp.,
geb. f 12,50, F. 170.
In een kort bestek wordt de lezer een
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vlot overzicht geboden van de voornaamste vertegenwoordigers van de dieptepsychologische richtingen. Zeer helder,
maar tevens erg schematisch, worden de
hoofdtrekken naar voren gebracht. Voor
studenten die over een welafgebakend
schema willen beschikken kan dit zeer
nuttig zijn. Maar ieder diepgaand inzicht
of genuanceerde beoordeling blijft onmogelijk. Dit is gevaarlijk en zelfs misleidend, daar de auteur dit overzicht voorstelt als een basis voor het uitwerken van
een humanistische moraal. Het naast
elkaar stellen van de verschillende richtingen „relativeert - ze alien in de ogen
van de auteur: overal is iets goeds, nengens is waarheid (dit alles wordt terloops en zonder rechtvaardiging .geponeerd). Men kan dus — immers volgens
de auteur — „vrij - grasduinen in de verschillende stelsels. Dit alles brengt dan
ook mee dat dit werkje, dat zich voordoet
als een zakelijke en objectieve uiteenzetting, zeer sterk selecteert in het uiteengezette onderwerp, wat ib.v. duidelijk
naar voren komt in het feit dat alleen de
verhouding individu-gemeenschap wordt
weerhouden en dat er nergens den enkel
woord wordt gerept over de opvattingen
der diepte-psychologen aangaande de
verhouding mens-transcendente.
R. Hostie

LEVERT, Paule, L'idie de commencement. — Aubier, Parijs, Ed. Universelle,
Brussel, 1961, 290 pp., ing. F. 148.
Een geliefkoosd thema van de wereldliteratuur leert ons dat de mens altijd
weer tot zijn oorsprong terugkeert. Oorsprang en begin staan dan ook bij de
hedendaagse mens wijsgerig in het brandpunt. Kan er voor ons echt sprake gijn
van Begin, of is elk ontspringen in de
algemene vervloeiing maar een bittere
illusie? Deze vraag wordt door P. Levert
met 'grate scherpzinnigheid en belezenheid anderzacht, in een onderhoudende
sehrijftrant die, wikkend en wegend, de
lezer geleidelijk tot de kern van het probleem voert. Eerst komt het netelig
vraagstuk van de algemene structuur van
de werkelijkheid: continuiteit of discontinuiteit? Zander intelligibele combinatie
van beide is elk begin een zinloos begrip.
Maar kan men dan ergens wel een reeel
begin onderkennen? Het tweede deel moet
achtereenvolgens de geboorte, de prenatale geschiedenis, de prehistorische evolutie als reel begin opgeven. Want geen
enkel ervan kan door de geest werkelijk
beleefd noch achterhaald worden: zij alle
zweven in de conventionele rij van de

eindeloze en beginloze tijd. Alleen het
Cogito, zo toont het derde deel, treedt uit
de rij van de gewone ervaring en stelt
een echte aanvang in het tijdontbonden,
zelfaanwezig, geestelijk nu. En toch is dit
Cogito op zichzelf nog geen absoluut
begin, nog geen volstrekte ontspringende
oorsprong. Wegens de individuele, actuele beperking die wij in dit Cogito ervaren, openbaart zich dit oerdenken,
waarbinnen elk begin verschijnen moet,
wezenlijk als een eindige participatie van
het enig absoluut begin dat de Schepping is. In het vierde deel warden dan
de verschillende temporele beginpunten
als reele symbolen van de absolute Aanyang opgenomen. Ongetwijfeld is deze
studie de beste uit de laatste jaren over
het onderwerp. Het idealisme van Lacher
Tier en Lavelle maakt haar tot een krachtig tegengif tegen de magie van het positivisme.
A. Poncelet

BOUILLARD, H., Blondel et le c;hristianisme. .— Ed. du Seuil, Parijs, 1961,
287 pp.
Honderd jaar na de geboorte van Maurice Blondel verschijnend, is deze nieuwe
studie over de wijsgeer van Aix toch iets
anders dan een vrome herdenking. Ook
hier treedt de „philosophie de l'Action ons tegemoet als het duurzaam preludium
op de zovele wijsgerige stromingen (dialectiek, fenomenologie, existentialisme,
naturisme, humanisme, fideisme) die onze
eigen eeuw doorkruisen. S. bestudeert
voornamelijk het meest essentiele maar
tevens ook gevoeligste punt van de blondeliaanse filosofie, haar verhouding namelijk tot de openbaring van .het Christendom. Geen oude, onvruchtbare controversen worden opgerakeld. Het geheel
wordt veeleer in een goed gedocumenteerde, verhelderende discussie met H.
Dumery geplaatst. Men weet immers dat
deze laatste, vooraleer hij op treuriger
wijze bekendheid verwierf, een vrij schematiserende visie op de blondeliaanse
wijsbegeerte heeft gepubliceerd. H. Bouillard toont aan hoe door die eenzijdigheid de eigenlijke grondinspiratie van
L'Action in het gedrang komt, en biedt
een fijnzinniger analyse. Hier wordt op
de steeds hachelijke overgang van wijsbegeerte naar godgeleerdheid vakwerk
geleverd van zeer hoog gehalte, door
een auteur die door zijn uitvoerige behandeling van K. Barth's dialectische
theologie vermaard is. De drie brandende
vragen: de idee van een bovennatuur, de
rol van de godsdienstige optie, het wezen
van de christelijke filosofie, warden in dit
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jubileumboek besproken op een wijze die
voor menigeen de lezing van de oorspronkelijke werken van Blonde! tot een
A. Poncelet
plicht zal maken.
ALBRECHT, H., ttber das Gemut (Forum der Psychiatrie Nr. 1). — F. Enke
Verlag, Stuttgart, 1961, 79 pp. D.M. 10.
Dit boekje vormt het begin van een serie
psychiatrisch-psychopathologische publicaties ander leiding van Prof. Dr. H.
Burger-Prinz. Het is de bedoeling deze
publicaties niet strikt tot een eng omschreven gebied van psychiatrie te beperken, maar om contacten te zoeken met
verwante wetenschappen. Het onderwerp
van dit eerste deeltje heeft dan ook betrekking op kwesties, die thans in alle
wetenschappen over de mens bijzonder
onder de aandacht komen. Er wordt een
indringende beschouwing geboden over
het gemoed, waarbij eerst getracht wordt
de betekenis van het begrip nader te bepalen, waarna het gemoed nauwkeuriger
wordt gekarakteriseerd door vergelijking
met gegevens, die er sterk mee samenhangen. Een waardevolle beschouwing,
die echter niet gemakkelijk toegankelijk
is wegens de moeizame vormgeving.
j. M. Kijm
GESCHIEDENIS
Flandria Nostra, o.r.v. Dr. J. L. Broeckx
e.a. Deel V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1960, 482 pp., rijk geb.
F. 495.
Dit laatste van de vijf voorziene delen
brengt een waardige voleinding van Flandria Nostra, Eerst schetst Prof. J. Dhondt
hoe de vele vorstendommen tot een geheel, een staat samengroeiden. Het eerste
deel, door vier auteurs gemaakt, toont
aan hoe de vorsten vanaf Karel de Grote
tot koning Albert leefden en hun vorsten
doormen bestuurden: al staan hier tal van
interessante details in, toch is dit deel het
minst oorsprankelij'ke. In het tweede deel
over de militairen, beschrijft Prof. J. Verbruggen met zijn bekend meesterschap het
concrete leven der krijgers, ridders en
voetknechten vanaf de Franken tot de
Bourgondiers, terwij1 Drs. R. Boumans
even interessant de militairen van de 16e
tot de 18e eeuw behandelt; , dit zijn twee
van de mooiste hoofdstukken van Deel
V; dat over de militairen in de 19e en
20e eeuw is bij gebrek aan voldoende
voorstudien fragmentarisch gebleven.
Het derde deel, door zes specialisten ge-
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schreven, handelt over de ambtenaren.
Het exposé van Dr. A. Koch over de
ambtenaren in de middeleeuwen is concreet en uitstekend; Dr. J. Bartier beschrijft de ambtenaren in de Bourgondische tijd, en Dr. J. Lefevre van de 16e
tot de 18e eeuw, met grote kennis van
zaken, maar ze geven allebei minder het
concrete leven der ambtenaren dan de
ontwikkeling der ambten. Samen genomen is dit vijfde boekdeel van de reeks
een der best geslaagde. In de vertaalde
hoofdstukken voelt men soms de vertaling aan: zo lezen wij herhaaldelijk, in
de tekst van J. Lefevre, over Farnese,
i.p.v. Farnese, en zelfs noemt de vertaler de Damesvrede van 1529 de Vrouwenvrede (blz. 128)! Zoals de voorgaan-

de is ook dit deel met talrijke, vaak onbekende platen verlucht, maar een lijst
der platen ontbreekt. Gelukkig vinden we
tiler aan het eind van het hele werk een
uitvoerig register van 45 bladzijden over
drie kolommen, waarin de persoonsna
men van de vijf delen zijn opgenomen.
Bij het afsluiten van de onderneming
mogen wij de Standaard-Boekhandel feliciteren: op een superieure wijze heeft dit
werk het verleden van Flandria in een
ruime kring van intellectuelen beter doen
M. Dierickx
kennen.
JACOBS S.J., Dr. Hubert, Geschiedenis
van een scheuring. — L. C. G. Malmberg, 's-Hertogenbosch (catechetisch centrum), 1961, 216 pp., f 9,50.
De ondertitel van dit boek „Rome en de
Oosterse Kerken" verklaart de hoof dtitel.
De auteur heeft een nuttig werk verricht
met een overzicht te geven van de afscheiding der Oosterse christenen van
Rome en van de gevolgen daarvan tot nu
toe. Hij is bescheiden genoeg am te verklaren dat hij geen wetenschappelijke bijdrage levert, doch de belangstellenden
enig in- en overzicht wil verschaffen in
de kwestie: katholieke en orthodoxe kerken. Tot nu toe bestond er in Nederland
geen popularizerend werk over de Oosterse kerken en de doorsnee-katholiek
wist er zeer weinig van. In deze leemte
heeft Dr. Jacobs voorzien door niet alleen
heel deze schisma-geschiedenis in zijn
overzicht te betrekken, maar ook de diepere achtergrond der scheuring kort te
verklaren. Hij doet dit vanuit hedendaags standpunt, d.w.z. hij weet ook de
zwakheden en misgrepen van Rome naar
voren te brengen. Zo schreef hij een
uiterst actueel en voor velen welkom
boek, dat zijn weg moge vinden.
P. van Alkemade
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BALTHASAR, H. e.a., Enkele bronnen
voor de sociale geschiedenis van de XIXe
eeuw (1815.-1914 ) . Uitgeverij Nauwelaerts, Leuven, 1961, 64 pp., ingen.
BF. 60.
Deze 60 bladzijden zijn zeer 'kostbaar als
richtlijn voor een onderzoek naar de hedendaagse sociale geschiedenis, „opgevat
als studie van groei en kenmerken van de
diverse sociale lagen". De auteurs hebben
zich beperkt tot „een onderzoek naar de
gegoede standen in drie grote steden: Antwerpen, Brussel en Gent'. De bronnen
voor dit onderzoek brachten zij in vier
afdelingen under: genealogische gegevens,
de stand van het vermogen, de kieslijsten,
en diverse andere bronnen als adresboeken, ledenlijsten van verenigingen, doodsbrieven en dgl. Zij besloten hun uiteenzetting met „een model van werkwijze".
Deze achttiende Bijdrage van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse
Geschiedenis bewijst andermaal het grote
belang van dit organisme voor al wie aan
hedendaagse geschiedenis doet.
K. Van Isacker
LUYKX, Theo (hoofdred.), Liber Memorialis. Rijksuniversiteit to Gent. 1913—
1960. Deel I: Faculteit der Letteren en
Wijsbegeerte; Deel II: Faculteit der Geneeskunde; Deel III: Faculteit der Rechten. — Uitgave van het Rectoraat, Gent,
1960, 556 — 498 -- 328 biz.
Als voortzetting van het tweedelige Liber
Memorialis der Gentse rijksuniversiteit,
verschijnt nu, onder de hoofdredactie van
Prof. Dr. Theo Luykx, dit Liber Memorialis met den deel per faculteit. In de
orde van hun benoeming bij koninklijk
besluit wordt van alle professoren een
bio-bibliografie gegeven: die van de overleden professoren tussen de jaren 19131960 werd in principe door hun opvolger
gescheven en geeft meestal ook een
waarde-oordeel; die van de in functie zijnde professoren werd in principe door henzelf geschreven en is zuiver informatief.
Bij het doorbladeren van de drie reeds
verschenen delen waren wij getroffen
door de diepgaande en instructieve levensschetsen, bijv. van Henri Pirenne
door Ganshof, of van Franz Cumont door
Lambrechts-Sanders. Niet alleen de beknopte biografieen van dit paar honderd
professoren, maar ook de uitvoerige lijst
van hun gepubliceerde boeken en artikelen zijn een echte aanwinst voor de wetenschap. Wie zich nog de epische discussies van de jaren 1920-1930 herinnert, om de vervlaamsing der Gentse uni-

versiteit en de voorspelling van een onafwendbaar neerhalen van „ce haut lieu
de science et de civilisation" in geval van
vervlaamsing, zal wel even glimlachen bij
het nagaan van de hoge standing der
publikaties van vele professoren. Corneel
Heyman, wiens bibliografie 12 voile bladzijden in kleine druk beslaat, ontving in.
1939 de Nobelprijs voor fysiologie en geneeskunde. Terwijl vOOr 1930 de verpletterende meerderheid der boeken en
artikelen in het Frans, en zeer weinig in
het Nederlands waren gesteld, schrijven
de jongere professoren heel wat in het
Nederlands, terwijl de suprematie van het
Frans meer en meer wordt aangevochten
door het Engels, afgezien van talrijke
bijdragen in het Duits, en occasioneel in
het Italiaans, Spaans, enz. Met verlangen zien wij uit naar het vierde en laatste
deel over de faculteit van wetenschappen.
M. Dierickx
De Gand en Belgique une university
vous parle; From Ghent in Belgium ...
a university speaks to you. --- (Rijksuniversiteit, Gent, 1961), 126 of 132 biz.
Op last van rector Lambrechts schreef
Dr. G. Sanders, ten gerieve van Nederlands-onkundigen, dit instructieve boekje
over de Gentse rijksuniversiteit. Na een
mooi, vaak poetisch geschreven inleiding
over Gent's geschiedenis en kunst, en over
de geschiedenis van de universiteit zelf,
krijgen wij een overzicht van de vijf faculteiten: wijsbegeerte en letteren, rechten, wetenschappen, geneeskunde, toegepaste wetenschappen, met hun secties,
hun studiejaren en hun programma's.
Daarop volgt een expose van het studentenleven en allerlei praktische inlichtingen. Bij de statistieken vernemen wij dat
de Gentse universiteit in 1930, toen zij
vervlaamst werd, 1806 studenten telde,
waarvan 1036 in de Speciale Scholen,
terwijl zij in 1960, dertig jaar na de vervlaamsing, en alle zwarte profetieen ten
spijt, 4.050 studenten had, waarvan
slechts 567 in de Speciale Scholen, en dit
ofschoon het aantal buitenlandse studenten van 621 of 39 is gevallen. Drievierden der studenten komen uit Oost- en
West-Vlaanderen, en een zesde der ingeschrevenen zijn meisjes-studenten. De
faculteiten van de letteren en van geneeskunde tellen elk ongeveer duizend studenten, die van wetenschappen 850, die
van de rechten 580 en die van de toegepaste wetenschappen 567 studenten. Werkelijk een eersterangs informatie. Oak een
Duitse vertaling is ter perse.
M. Dierickx
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BIOGRAFIE

BRUYNE, Arthur De, Joris Van Sew
ren, droom en daad. — Oranje Uitgaven,
Zulte, 1961, 341 blz., 80 fotoblz., ingen.
F. 250, geb. F. 350.
Na het pakkende boek van Van Berckel
over de tragische dood van Joris Van Se.veren (Streven, 13, 1959-60, 994), beschijft deze bekende auteur het leven van
de stichter van het Verdinaso. Hij glijdt
tamelijk vlug heen over zijn jeugd te
Wakken in West-Vlaanderen, waar hij
in 1894 geboren werd, en over zijn studien aan het Sinte-Barbaracollege en de
universiteit te Gent, en zelfs over zijn
actie als gewoon frontsoldaat in 1914-1918 onder de miskende Vlaamse soldaten. Een lang hoofdstuk van 90 bladzijden is gewijd aan de jaren 1918-1931,
toen Van Severen Vlaams-nationalist
was en zelfs acht jaar als dusdanig in
het Belgisch parlement zetelde. De hoofdaandacht van de auteur gaat echter naar
de laatste fase van Van Severen's leven:
de oprichting en uitbouw van het Verbond der Dietsche Nationaal-Solidaristen, het Verdinaso (1931-1940). Gedurende deze periode verloochende Van Severen niet alleen zijn antibelgicisme, maar
ook tal van uitingen van het Vlaamse
leven. Eerst streefde hij naar een vereniging van Vlaanderen met Nederland
(en Frans-Vlaanderen) in een groot
Dietsland, vanaf 1934 echter gaat hij
— ook al vallen trouwe medewerkers
hierdoor of — de weg op van „de aloude
Zeventien Provincien'', wij zouden nu
zeggen van Benelux. In zover heeft Van
Severen profetisch het komende vooruitgezien. Hij richtte geen politieke partij
op, maar een groep van militanten, die
aan sterke tucht en stipte gehoorzaamheid gebonden waren; stijl wenste hij,
, grootheid, formaat, echte cultuur. Toch
doen zijn opvattingen nu als geforceerd
aan, en uit deze biografie leren wij ook
zijn onrust en zijn eeuwig zoeken kennen. Dat hij, die herhaaldelijk zijn trouw
aan vorst en land had betuigd, en scherp
tegen de nazi's schreef, toch op 10 mei
1940 gearresteerd werd en ten gevolge
hiervan op 20 mei 1940 te Abbeville een
tragische dood vond, blijft een blaam op
het Belgisch gerecht. De Bruyne schreef
geen geschiedenis van het Verdinaso,
ook geen studie over de politieke en sociale opvattingen van de „Leider'', maar
hij vertelde, steunend op een degelijke
voorstudie, een rake, objectieve biogra-
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fie, trillend van leven en kleur, waarin
een ondertoon van ,bewondering doorklinkt., Jammer dat de rijke illustratie,
150 foto's, op de tekst vooruitloopt, en
M. Dierickx
daardoor de lezing stoort.
ZENO, Dr. O.F.M. Cap., John Henri
Newman. Zijn geestelijk leven. — P.
Brand, Hilversum, 1960, 344 pp., f 8,90.
Pater Zeno, een der allerbeste Newmankenners, heeft de Newmanlitteratuur met
een kostbaar werk verrijkt. Het is een
Newmanbiografie, maar geschreven vanuit een eigen gezichtshoek; Pater Zeno's
lens was aldoor gericht op Newmans
geestelijk leven. De biografische gegevens
werden slechts vermeld in verband daarmee, en om de groei en evolutie van zijn
geestelijk leven te belichten en te verklaren. De auteur heeft jaren en jaren aan
dit boek gewerkt; een overvloed van
bronnen, van brieven en notifies stonden
hem ter beschikking. Zo vindt men hier
ook, voor het eerst, uitvoerig de verhouding Newman—Faber belicht, twee belangrijke Oratorianen, echter zo verschillend van innerlijke structuur en aanleg,
dat het op den duur tot een botsing
komen moest. Het smaakvol uitgegeven
boek van Pater Zeno zal iedereen, die
voelt voor de Engelse kerkvader, zeer
welkom zijn.
J. van Heugten
WELIS, Jos., De weg van Harry Belafonte (Humanitas-reeks, 30). .— Lannoo,
Tielt, 1961, 112 pp., 4 ill., F. 35.
Dit boekje is veel meer dan een sympathiek gestelde biografie voor de bewonderaars -- bewonderaarsters — en fans
van de tot idool uitgegroeide negerzanger. Wij krijgen een ernstig bewerkt en
levensecht portret van de man, die de
zware opgang kent van de negerwijk van
Harlem naar het -- voor het select blanke
publiek voorbehouden — Waldorf Astoria. De auteur geeft ons ook een verantwoord en helder inzicht in de kunst van
Harry Belafonte als zanger, toneel- en
filmspeler, met een gedetailleerde bespreking van zijn vier films en de teksten
van zijn meest bekende en beroemd geworden liederen. Een boekje dat de gunstig aangeschreven Humanitas-reeks eer
L. Sterkens
aandoet.
ATTWA'11,12, Donald, Bouche d'or,
voix de l'Eglise Saint Jean Chrysostome.
Traduction francaise de J.-J.. Miramont.
—Mame, Tours, 1961, 280 pp., N.F. 8.95.
Wij weten weinig van de vierde en vijfde
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eeuw na Christus, van de nog onvoltooide christengemeenschap in het Room.
se rijk, van het Oosters gedeelte daarvan
dat juist in die jaren van het Westen
los raakte, en weinig ook van de meest
beroemde christelijke redenaar Chrysostomus, de zedenprediker en de polemist,
tenslotte de banneling. Maar het is opmerkelijk hoe korte tijd deze arbeidde:
hij was slechts eenentwintig jaar priester,
en slechts zes jaar patriarch van Con-.
stantinopel Dit boek is een verzorgde
en verantwoorde biografie, boeiend en
leerzaam; en ieder lezer zal met verbazing de spanningen in de Kerk-van-toen
vernemen, terwiji hij ze vanzelf confronteert met die van onze tijd.
Em. Janssen
PROKOFIEV, S., Autobiography -Articles Reminiscences, r Foreign
Languages Publishing House, Moskou,
1959, 334 pp.,
21 s.
SHNEERSON, Grigory, Aram Khachaturyan. Foreign Languages Publishing
House, Moskou, 1959, 103 pp., gen.,
10 s. 6 d.
Deze twee boeken verdienen aanbeveling
inz. het werk van Prokofiev dat een historische waarde bezit: het is zijn autobiografie van zijn kinderjaren tot 1936.
Daar de auteur zijn autobiografie niet
later heeft doorgetrokken, wordt de periode van 1936 tot zijn dood (in 1953)
voorgesteld aan de hand van artikelen
die hij schreef en van herinneringen van
zijn vrouw, vrienden en medewerkers. Dit
boek heft ook de controverse tussen Oast
en West op, die beide op Prokofiev aanspraak maken: de componist zelf schaart
zich volkomen aan de zijcle van zijn land,
doch doet dat met veel 'hartelijke en ontwapenende humor. — De biografie van
Katsjatoerian is lezenswaard maar oppervlakkig. Gepoogd wordt de componist te
situeren (jammer genoeg met slechts een
muzikaal voorbeeld): hij is van Armeense
afkomst en heeft getracht de Oosterse
folklore te paren aan de muziek van zijn
tijd, r iets wat, niet ten onrechte, bij de
leidende partijkringen in de smaak is gevallen. Maar misschien zijn de twee besproken boeken vooral waardevol omdat
zij een goed beeld geven van het muzikaal leven in de Sovjet-Unie, — en dat
is nogal erg verschillend van Stravinski!
Bovendien zijn de boeken mooi geillustreerd en bevatten zij een nuttige catalogus van de werken der besproken meesters, r vooral het boek van Prokofiev.
A. Grammens-Sandoz

VARIA

STRAELEN, Henry van, en NAIDENOFF, Georges, Japan sucht seine Zu.kunft. Eine Dokumentation in Wort and
Bild. — Verlag Herder, Freiburg i. Breisgau, 1961.
Dit prachtige, rijk geillustreerde werk,
verzorgd door twee kenners van Japan,
van wie er een jaren lang woonde,
brengt ons het Japan van vandaag nader
dan een uitvoerige beschrijving. De samenstellers hebben tekst en beeld met
zorg gekozen, zijn niet afgegaan op
vluchtige indrukken, maar hebben een
weloverwogen Gesamtbild van dit merkwaardige land geboden, , dit land, waar
het allermodernste Westen zich schuift
in en over het oude Oosten, zodat er een
eigenaardige, moeilijk uit te ibalanceren
levenswijze ontstaat. Niet het touristenJapan met zijn geisha-traditie, zijn kersenbloesems, zijn kimono, zijn Kiyomitsutempel en de berg Fuji, maar het werkelijke, hedendaagse Japan met zijn uitgedoofd militarisme, zijn Amerikanisme, zijn
verwarde politick en zijn opstrevende industrie en mechanisering treedt ons hier
voor ogen. Ongeveer alle aspecten van.
het Japanse leven, gezin, landschap, religie, studie en wetenschap, stad en land,
politiek, economie etc. worden belicht.
De prachtige foto's werden met veel
moeite van her en der verzameld en de
bijschriften zijn met uiterste zorg en in
onderling overleg door de samenstellers
toegevoegd.
J. van Heugten
STOFFELS, Richard S.J., Mobiel Contact. Logboek van een oud-aalmoezenier
Luchtmacht. — De Fontein, Utrecht.
Richard Stoffels S.J. is een paar jaar aalmoezenier geweest bij de Nederl. lucht
macht in Engeland. Na oorlog en demobilisatie heeft hij het contact met de hem
dierbaar geworden „jongens - aangehouden en het is dit contact, de relaties met
de hem vroeger toevertrouwden, dat hij
in dit bock beschrijft, natuurlijk zo dat
de besprokenen voor de lezer niet herkenbaar zijn. Pater Stoffels schrijft beetdeed en levendig, kort en direct, zodat
zijn logboek boeiende en onderhoudende
lectuur vormt. De aldoor voelbare ondertoon is de bezorgdheid van de aalmoezenier voor het geestelijk welzijn van zijn
„jongens- . Ben bock sui generis dat alleen Pater Stoffels kon schrijven.
J. van Heugten
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Hoe vindt U dat er gepreekt moet worden? — La Riviêre & Voorhoeve, Zwolle,
160 blz. f 6,90.
Ds A.G. Barkey Wolf heeft een twaalftal dominees en protestantse leken bereid
gevonden op bovenstaande vraag te antwoorden. De antwoorden zijn zo varierend — niet van strekking, doch van
vorm en inkleding —, zo ernstig, geestig,
humoristisch, luchtig, verzorgd, indringend, waardig (dit alles tesamen), dat
het boek alleraangenaamste lectuur
vormt. Een boek dat niet alleen de pro-,
testantse lezer, dominee en gemeente-lid,
zal boeien en interesseren, maar dat ook
de katholieke lezer, priester of leek, zal
aanspreken. Elk priester beseft, met deze
auteurs, dat de preek de toehoorders
dichter bij Christus heeft te brengen en
dat, zoals een der beantwoorders zegt,
de kerkbezoeker wil „luisteren met het
hart". Bij alle verschil in nuances, een
boek dat wij gaarne aanbevelen, vooral
J. van Heugten
aan priesters.
DAISNE, Johan, Zien en zijn.. De 50
beste of slechtste films der laatste jaren.
Een nieuwe bundel filmatiek. Hasselt,
Heideland (Vlaamse Pockets: 9), 173 pp.,
XVI ill., 1960.
Onder een ietwat diepzinnige titel, een
bundeling van opstellen over filmen uit
de periode van 1953 tot 1959. Het zijn er
niet precies vijftig, en het zijn niet uitsluitend de beste of de slechtste. Bij de
vele titels die ter sprake gebracht worden, formuleert Daisne zijn oordeel met
een zeker aplomb, maar de humanistische
levensvisie die in dat oordeel tot uitdrukking komt, mist wel eens wat ideologische
vastheid. Voor het overige blijkt dat de
schrijver veel filmen kent en er onderlinge aanknopingspunten en verbanden
en weet te vonden, dank zij zijn jarenlange interesse voor de zevende kunst.
Filmliefhebbers kunnen deze besprekingen
met belangstelling lezen.
J. De Roeck
VERHOEVEN, C. W. M., Symboliek
van de sluier (Roeping-reeks, 5).
Standaard-Boekbandel, Amsterdam, 1961,
91 blz.
De auteur is een helder en fijnzinnig stilist, hij heeft zich bovendien helemaal in
zijn onderwerp ingeleefd. In 1957 publiceerde hij over de symboliek van de voet,
nu bundelt hij Roeping-artikels over het
sluier-symbolisme. Zeer goed zijn de paragrafen over de cultus als sluier, over
zien en gezien worden (met kritiek op
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Sartre) en het meest van al de vergelijking van sluier en masker. Interessant
zijn ook de uitweidingen over klassiekmythologische gegevens. Wijsgerig niet
onbedenkelijk zijn vooral de beschouwingen over substantialiteit, een voorkeur
voor het illusoire en irrationele (20-22,
31, 47 v., 56), alsook de afkeer van
directe waarneming (55, 58).
P. den Ottolander
HERLIN HANS, De verdoemden der
Oceanen, Vert. — Uitg. De Goudvink,
Antwerpen-Amsterdam, 295 pp., Fr. 125.
Dit boek behandelt de ondergang van het
Duitse duikbootwapen. Was de Duitse
duikboot in de tweede wereldoorlog aanvankelijk een verschrikkelijke dreiging,
langzamerhand leerden de geallieerden
hem bedwingen, tot het gevaar op het
einde vrij gering werd. De auteur 'heeft
in de lotgevallen van vijf belangrijke commandanten op levendige en boeiende
wijze het verloop der duikbootgeschiedenis beschreven, nl. Prien, Zschech, Henke,
Liith en Eck. Allen vonden de dood op
zee of in gevangenschap. Het boek leest
als een roman van avontuur. Het is geschreven op de wijze van een vie romancde en bedoelt niet een streng wetenschappelijke geschiedenis te zijn, hoe
goed de schrijver oak geinformeerd blijkt
te zijn.
P. van Alkemade
LOCHT, P. De, A la mesure de son
amour. — Ed. Universitaires, Brussel,
1961, 232 pp., F. 87.
ORAISON, M., L'harmonie du couple
humain. — Edit. Ouvriéres, Parijs, 1960,
104 pp., NF. 3.45.
AUCLAIR, M., Connaissance de l'amour.
— Plon, Parijs, 1960, 305 pp., NF. 9.25.
In de onoverzienbare reeks boeken over
liefde en huwelijk zijn dit drie waardevoile bijdragen. — De Locht richt zich
tot de ontwikkelde leek. Zijn betoog is
rustig, lineair van bouw en redenerend
van toon. Het staat evenwel niet bij lange
abstracte beschouwingen stil, maar gaat
naar de wezenlijke problemen, die hij formuleert in de termen waarin zij zich voor
de mens van deze tijd stellen en die hij
klaarblijkelijk uit rijke ervaring heeft
leren kennen. De morele problemen worden in het perspectief van dogma en spiritualiteit uitgewerkt, niet in pasklare
doe-het-zo-raadgevingen, maar in beroep
op de eigen verantwoordelijkheid. Naar
inhoud en vorm is zijn werk ten zeerste
geschikt voor behandeling in gespreksgroepen en gezinskernen. — De brochure
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van M. ()raison is in meer populaire trant
geschreven, op een eerste hoofdstuk na,
dat op uitstekende wijze de groei en de
opvoeding van het sexuele behandelt, en
klaarblijkelijk achteraf werd toegevoegd.
De hele uiteenzetting draagt het stempel
van de psycholoog die de kunst bezit om
de meest subtiele gegevens van de dieptepsychologie in heldere, voor eenieder toegankelijke uitdrukkingen te verwoorden.
Naar de inhoud is dit werkje een voor
het arbeidersmilieu bedoelde vulgarisatie
van de gedachten die in l'Union des
Epoux uiteengezet werden. Een zeer
bruikbaar en kostbaar boekje. — In een
geheel andere trant is oak het boek van
M. Auclair merkwaardig. Het geeft geen
systematische uiteenzetting, maar biedt
korte beschouwingen en raadgevingen,
anecdotes en boutades, gegevens uit en.quete-materiaal en zelfs een persiflerende
modern liefdes-vocabularium. Duidelijk
herkent men in deze hoofdstukken een
bewerking van artikelen die de schrijfster regelmatig in Marie-Claire laat verschijnen. Er ligt onder deze losse vorm
echter een schat van christelijke en menselijke wijsheid opgestapeld, waarvan de
huidige beweeglijke teenagers wellicht
meer zal bijblijven dan van de beste systematische verhandeling.
L. Monden
POUPART, R., Premiere esquisse de
revolution du syndicalisme au Congo, -Institut Solvag, Brussel, 1960, 234 pp.
Bondig en objectief overzicht van de
evolutie van het syndicalisme in Kongo.
De geschiedenis toont het baanbrekend
werk aan van het cristelijk syndicalisme,
sterk gesteund door zware financiele offers van het A.C.V., om in Kongo de
nodige kaders te vormen. Officieel om
principiele redenen, in feite — zoals tussen de regels te lezen valt -- omwille
van de financiele lasten en het gemis aan
eensgezindheid, begon het A.B.V.V. zijn
syndicale werking in Kongo eerst in
1957. De auteur noemt zijn werk een
schets en beperkt zich tot de geschiedenis
der opeenvolgende decreten en de reacties die ze uitlokten. Toch hadden we
meer diepgang verwacht met betrekking
tot de sociologische incidenties van het
kolonialisme op het syndicalisme en van
de syndicaten op de sociale werkelijkheid. Om een voorbeeld te noemen: de
algemene Otraco-staking van oktober '59
is, naar we menen, een eerste uiting geweest van de arbeiders-solidariteit op het
nationaal plan; wat we een nieuw sociaal
feit kunnen noemen. Schr. wijdt er slechts
4 regels aan. De tweede helft van het

boek (114 blz.) bestaat uit een reeks
documenten.
H. De Decker
This is the Holy Land. A Pilgrimage in
Words and Pictures. — The World's
Work, Kingswood (Surrey, 143 pp.,
30 sh., 1961.
De ondertitel geeft bedoeling en inhoud
van deze mooie uitgave accuraat aan. De
eenvoudige tekst werd geschreven door
H. V. Morton, welbekend cm zijn „In
de voetstappen van de Meester"; de
foto's zijn van Yousuf Karsh, en illustre.
ren niet alleen land en gebouwen, maar
ook gebeurtenissen uit het Evangelie zelf
(het lezen van de boekrol, het uitwerpen
van het visnet, e.d.). Bisschop Fulton
Sheen schrijft een goed voorwoord en
bederft menige foto door zijn aanwezigheid en geeft daardoor een overigens
goed boek een rare sentimentele smaak.
W. Peters
MORETTI, G., Copie non-conforme. —
Casterman, Doornik, 1960, 248 pp.
Deze Franse vertaling van het werk van
Moretti over het handschrift van een aantal heiligen, vergeleken met gegevens uit
hun biografie, is vollediger dan de Nederlandse vertaling. Het grafologisch sys-'
teem van Moretti is te statisch en te
analytisch fragmenterend en de biografische confrontatie te oppervlakkig om dit
boek als een standaardwerk te kunnen
beschouwen. Maar het biedt genoeg verrassende details om ons te laten voorvoelen, welk een dienst een meer dynamische
en dieptepsychologisch beter verantwoorde grafologische synthese aan de hagio
graaf zou kunnen bewijzen. L. Monden
GIORDANO, R., Die Partei hat immer
Recht. — Kiepenheuer & Witsch, Keulen, 1961, 272 pag., D.M. 16,80.
Verschillende malen hebben we reeds
kunnen kennis maken met de onmense
lijkheid van de communistische partij
voor haar leden, die er dikwijls het beste
van hun leven voor hebben opgeofferd.
We denken o.m. aan W. Leonhard, Die
Revolution entlbsst ihre Kinder, of J.
Valtin, Sans Patrie ni Frontieres. Giordano heeft zich aan hetzelfde procdde
gewaagd. Als twintigjarige trad hij toe
tot de partij, werd correspondent voor
enkele communistische bladen, student
aan het instituut voor literatuur in Leipzig en later functionaris in de FDJ en
verantwoordelijk- voor de partij-scholing in Hamburg. — Een schrijnend verhaal, waarin de levensloop van een ide-
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alist wordt uitgebeeld, die door zijn eigen
partij vergruisd wordt. De 1 ectuur is
niet gemakkelijk: het verhaal is niet
chronologisch opgesteld, maar bestaat
uit een aantal belevenissen en getuigenissen, naast elkaar geplaatst; bovendien
veronderstelt het nogal wat kennis van
de toestanden van de communistische
partij in Duitsland en van het politieke
leven in Oost- en West-Duitsland zelf.
A. Van Peteghem
MONTVIC, J., Pourquoi vivre? — Mame, Tours—Parijs, 1960, 372 pp., N.F.
9.87.
Een moeder die schrijft over haar leven,
haar kinderen, ihaar huwelijk, maar vooral over haar negende kindje dat vlak na
zijn geboorte gestorven is. En dat jonge
sterven voor het eeuwig leven geeft haar
de inspiratie voor het hele boek. Ik heb
nog weinig zulke mooie boeken gelezen
en in zijn genre is het beslist supdrieur.
Het is van de beste geestelijke lezing voor
leken r ook voor priesters en 'kloosterlingen — en alle jonge 'moeders zouden
dit boek zeker moeten lezen en mediteren. Het zal Naar leven dieper en rijker
maken. Het is zo persoonlijk en stilistisch
fijn geschreven, zonder gemaaktheid, 'dat
in een vertaling noodzakelijk veel zal verloren gaan. Maar wij wachten op een
dergelijk getuigenis van een moeder van
L. Sterkens
bij ons.
BURNEY, Christopher, Solitary Confinement. — MacMillan, London, 1961, 173
pp., 13 sh. 6 d.
Gedurende achttien maanden werd de
auteur door de Gestapo alleen in zijn eel
opgesloten gehouden zonder boeken, zonder pen en papier. Hij werd er niet gek
van, hij werd er ook niet door gebroken.
Integendeel, dank zij bijna bovenmenselijke moed en vasthoudendheid leerde hij
zich zelf, het leven, de medemens, en
vooral ook de stilte beter kennen en
waarderen. Zijn ervaringen beschrijft hij
in alle eenvoud in dit boek, waarvan wij
de lezing bijzonder aanbevelen.
W. Peters
MONEY-KYRLE, R. E., Man's Picture
of His World. — Duckworth, London,
1961, 190 pp., 21 sh.
Mogelijk dat een psycholoog uit de
school van Freud deze studie overtuigend
vindt; het beeld van de wereld zoals het
kind ,deze opbouwt, en de wijze waarop
dit gebeurt, staan voor ons te ver van
de werkelijkheid. De auteur beef t een ge-
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kleurde bril op, weet dit zelf niet, en ziet
alles uniform gekleurd, en kan het ook
niet meer anders zien. Het is in geen
geval een boek waar de leek in het vak
W. Peters
iets aan heeft.
LIN YUTANG, The Importance of Understanding. — Heinemann, London,
1961, 494 pp., 25 sh.
Uit de rijke schatten van Chinese wijs.
heid en literatuur, verspreid over meer
dan twee duizend jaren wordt bier een
verzameling uittreksels bijeen gebracht.
Ze staan systematisch geordend naar bun
inhoud (natuur, seizoenen, de mens, liefde, geluk, enz. enz.), en worden voorafgegaan door een korte inleiding van de
vertaler. Men neemt er van met mondjesmaat; het is geen boek om achtereen uit
te lezen.
W. P.
Gids voor school en beroep. Samenge
steld door Drs. W. E. H. Beyers.
Uitg. De Toorts, Haarlem, 256 pp., 1961,
f 12,50.
De ondertitel luidt „Informatieboek betreffende scholen, opleidingen en beroepen" en geeft doel en strekking van het
boek weer. Men vindt er allerlei gegeyens omtrent de mogelijkheden van onderwijs en opleiding in verschillende
branches. Scholen en leidinggevende personages, die over de toekomst der jeugdigen vaak geconsulteerd worden, zullen
in dit boek een nuttige, om niet te zeggen
onmisbare bron van inlichtingen bezitten.
R. S.
ISAAC, Jean, Aux sources de la charite
fraternelle. Parijs, Ed. du Cerf (Lumiére de la foi: 4), 1961, 120 pp., 5,10
NF.
Een reeks van zes lezingen over de
grondslagen van de christelijke naastenliefde. In de eerste twee toont de auteur
aan, vooral steunend op teksten van Johannes, Paulus en Petrus, hoe God de
mensheid in eenheid en veelheid heeft
geschapen en in Jesus tot deelname aan
het goddelijk leven heeft geroepen. In
die verbondenheid wortelt de vriendschap
der caritas (3e lezing). Zij brengt als
vrucht de vreugde (4e lezing) en de
vrede (5e lezing) voort, wordt er echter
ook door onderhouden en opgevoerd.
Maar bijzonder in de H. Mis en de liturgie wordt zij gevoed en gerealiseerd (6e
lezing). De tekst werd in een verheven
spreektrant gepubliceerd.
J. De Roeck
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Science and the future of Mankind. —
Edited by Hugo Boyko. Uitg. Dr. W.
Junk, Den Haag, 1961, 380 pp., f 35,—.
kostbaar uitgegeven boek werd samengesteld door een groep geleerden rond
de World Academy of Art and Science,
een academie „which will function as an
informal World University of the highest
scientific and ethical level.' Geleerden
uit het Westen en uit Israel schrijven
hier artikelen, die verdeeld zijn under de
hoofden: The Need, The Means en The
Goal der World Academy. The Need
opent met een artikel van Einstein over
Die Internationale der Wissenschaft. Het
streven deter ,geleerden is de wetenschap
te internationaliseren en tot een soort
U.N.O. op het gebied der wetenschap te
P. van Alkemade
komen.

at

KOESTLER, Arthur, The Lotus and the
Robot. --- Hutchinson, London, 1960,
285 pp.
Aan vele Westerlingen komt het Oosten
voor als zich badend in een serene, beate,
boeddistische of hindoeistische mystiek.
Het dagelijks leven ontrolt zich daar in
prachtige vormen en alles gaat er ceremonieel en rustig toe. Vandaar ook die
stroom van boeken over zen, over yoga,
over de theeceremonie en andere oosterse
specialiteiten. Vooral toeristen worden
,dikwijls enthousiaste proponenten van
een z.g. meerwaardigheid der oosterse
wijsheid. Ze menen, dat ze daar de verjonging van hun ziel en lichaam kunnen
vinden. Daar is immers geest, wij zijn
materie, daar is rust, daar is zen-meditatie, daar treff en we de mystiek van het
boogschieten aan, daar kan men zich
laven aan een haast etherische bloemenschikking en aan een soort godsdienstige
theeceremonie, daar is die zo welkome
afwezigheid van het donkere westerse
zondebesef, kortom alles wat de Westerse mens zozeer van node heeft, kunt u
daar vinden. Welnu, als iemand bovengenoemde literatuur verwerkt heeft, dan
krijgt hij door dit boek van Koestler wel
een heel ijskoud bad. Kei en keihard vertelt de auteur ons, hoe het nu eigenlijk
staat met yoga in India en met zen in
Japan. Ik las nog onlangs een critiek van
dit uiterst scherpe boek (zeker geen
lezing voor jongelui) in een Japans
maandschrift en het viel me erg mee, hoe
de Japanners op de welhaast vernietigende critiek van Koestler reageerden.
Koestler gaat in zijn veroordeling wel
wat al te ver en de prudentie is niet zijn
hoofddeugd. Maar als een soort tegengif
tegen al die overdreven exulterende

enthousiasten, dunkt het me weleens
goed. Alhoewel Koestler zeer zeker geen
orientalist is, is hij toch wel zeer verstandig geweest om te rade te gaan bij
mensen, die jaren en jaren ter plaatse
gewoond hebben. Na lezing van dit boek,
zal men als overtuigd christen makkelijker mee kunnen bidden met het gebed
van Arnold Jansen, de stichter van de
Congr. van het Goddelijk Woord: „Voor
het licht van het Woord en de Geest
van genade mogen wijken de duisternis
der zonde en de nacht van het heidendom." Want hier wordt wel een nacht
beschreven. Gelukkig weten wij missionarissen, dat er toch ook heel wat lichtstralen in India en Japan te vinden zijn.
Daarom is het boek van Koestler wel
wat eenzijdig en bepaald te hard. Europa
komt er bij hem nogal goed vanaf.
H. van Straelen
Grosser Herder Atlas, uitgeg. door Prof.
Dr. Carl TROLL. — Verlag Herder,
Freiburg i.Br., 1958, XIV-792 blz., 202
krtn, 32 buitentekstplaten, talrijke illustraties en tabellen in de tekst, geb. DM.
122, in halfleder DM, 132.
Al zijn wij bij Herder-uitgaven aan het
beste gewoon geraakt, toch is deze atlas
nog een echte verrassing. Een nieuw,
trouwens gebreveteerd, procèdê heeft toegelaten de bodemgesteldheid op 77 kaarten uit te beelden zonder de duidelijkheid
der plaatsnamen of het harmonische kleurenbeeld te schaden. Ook de 125 andere
kaarten, waarvan een zeker aantal historische van de oudheid tot heden, brengen duidelijk en mooi talrijke gegevens in
beeld. De 32 bladzijden buitentekstplaten
plaatsen telkens twee aspecten van de
bodem op 'n verrassend evocerende wijze
tegenover elkaar, b.v. de kleine stad
Meissingen met de gevels der huizen in
vakwerk, tegenover een luchtfoto van de
grate stad New-York met de wolkenkrabbers. De 320 bladzijden LAnderkunde
bieden 127 opstellen over algemene on.
derwerpen, als aarde, werelddelen, enz.,
vooral over 96 staten, en ten slotte over
Duitsland en zijn 19 Lander: hierin staan
kostbare gegevens over bevolking, taal,
religie, handel en nijverheid, landbouw en
nationaal inkomen. Hierbij sluiten nog
9 bladzijden statistieken aan. Ten slotte
geeft de 208 bladzijden lange narnenlijst
op vier kolommen 80.000 plaatsnamen
aan met verwijzing naar de kaarten, maar
ook naar de tekst van de Landerkunde.
Een ingenious stelsel maakt het mogelijk
de vierkante centimeter aan te duiden
waarbinnen de plaatsnaam te vinden is.
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De Sachverzeichniss in 16 kolommen stelt
de lezer in staat persoonsnamen en andere
interessante zaken terug te vinden. Vermelden wij dat 150 vaklieden aan deze
atlas hebben meegewerkt en dat de eivolle
maar toch vlot geschreven overzichten
van de afzonderlijke landen gemaakt zijn
door vaklieden die in het betreffende land
wonen of het hebben bereisd. Al ligt de
nadruk op Duitsland, toch neemt dit land
niet meer dan een goed zesde van de
omvang in beslag. Hier wordt een atlas
geboden met een dergelijke overvloed aan
gegevens en zo esthetisch voorgesteld,
dat de prijs, hoe hoog ook, allerminst
M. Dierickx
overdreven is.
EN1ERS, J. H., De organisatie van de
kwaliteitszorg. — H. E. Stenfert Kroese
N.V., Leiden, 1961, 338 pp., f 23,—.
De auteur, verbonden aan het Raadge..
vend Bureau van B. W. Berenschot N.V.
te Hengelo, heeft dit boek geschreven
voor hen die bij de leiding en de uitvoering van de kwaliteitszorg zijn betrokken. Na een uiteenzetting van de aspec
ten van het begrip kwaliteit en na een
goede belichting van de samenhang tussen de kwaliteit van het ontwerp en de
fabricage van het product, waaruit zeer
duidelijk blijkt wat voor belangrijke economische gevolgen aan de kwaliteit zijn
verbonden, wordt vervolgens de noodzaak van de beheersing van de fabricagekwaliteit besproken. Of dit al dan niet
lukt, moet worden getoetst aan beoordelingsnormen welke voor een product
worden opgesteld. De auteur behandelt
de kwaliteitszorg naar analogie van een
technisch regelsysteem. Evenals in de
regeltechniek zullen geconstateerde afwijkingen van een gesteld doel snel en systematisch moeten worden omgezet in corrigerende maatregelen. Of al dan niet afwijkingen voorkomen zal warden bepaald
aan de hand van een beoordelingssysteem
van produkten, partijen produkten en
van een produktieproces. Waar het zaak
is zo weinig mogelijk afwijkingen te hebben is het duidelijk dat schrijver veel
aandacht besteedt aan de controlemethoden om het fabricageproces te be'heersen.
Bijzonder interessant zijn de hoofdstukken betreffende de kwaliteitsverbeteringen en het opvoeren en handhaven van
het kwaliteitsbewustzijn, alsmede de
maatregelen die in dit verband kunnen
worden genomen. Zowel aan de kwaliteit vanuit het oogpunt van de inkoop
en uitbesteding van het werk als in verhouding tot de afnemer, is gedacht. Tenslotte wordt uitgeweid over de verschil-
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lende soorten kwaliteitskosten, te weten:
preventie, controle, correctie en nagelaten controle; de onderlinge verhouding
van deze kosten als maatstaf in het kwaliteitsbeleid en de noodzaak naar het
zoeken van een oplossing die de met de
kwaliteitszorg samenhangende kostengroepen minimaliseren. Het boek is op
een heldere wijze geschreven en is daar
om zo bijzonder waardevol omdat het
steeds weer opnieuw met voorbeelden
aan komt dragen uit de praktijk. Dit
maakt dat wij dit werk gaarne aanbevelen aan alien die in het bedrijfsleven
werkzaam zijn, meer in het bijzonder aan
de economen en de technici, alsmede, en
niet in het minst, aan hen die zich voorbereiden op een taak verband houdende
met de organisatie van de kwaliteitszorg.
J. van Lierde

POCKETBOEKEN
Prismaboeken. — Het Spectrum, Utrecht.
READ, Herbert, Kunst zien en begrijpen.
Vert.
Een goede introductie tot kunst-zien en
kunstbesef. Nogal erg Engels van opvatting.
HUNTER, J. A. H., Rekenkundige raadsels. Vert. en bewerkt.
Wie van rekenkundige puzzles houdt,
kan aan dit boekje zijn hart ophalen.
MARSH, Ngaio, Giftig parfum. Vert.
Een boeiende en goed geschreven crime
story, zoals we van Ngaio Marsh verwachten.
WODEHOUS, P. G., Oompje dynamiet.
Vert.
Wodehouse, de humorist, heeft ook in
Nederland zijn clientele. Oompje Dynamiet is weer een echte Wodehouse.
HUBBARD, Margaret Ann, Moord in het
ziekenhuis. Vert.
Een originele detective story van een
vers optredende Amerikaanse schrijfster.
WALLACE, Edgar, Genootschap De
Kikker. Vert.
Een uit de talloze crime stories van Wallace. De schrijver schrikt niet terug voor
moorden en schrikbarende lotgevallen.
FLETCHER, Peter, Leven zonder angst.
Vert.
Dit boekje wil een wegwijzer zijn die ons
heipt ons emotioneel leven beter te begrijpen en stabieler op te bouwen.
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BUDDINGH', C., Het gevleugelde hobbelpaard.
Een rijke verzameling humoristische gedichten uit de gehele Nederlandse poezie.
CARR, John Dickson, Moord op de tennisbaan. Vert.
Een goede detective story, waarin de
merkwaardige Dr. Fell de raadsels weer
oplost.
LECKIE, Robert, Een huishouden van
Jan Steen. Vert.
De Ierse Amerikaan Robert Leckie vertelt hier onderhoudend en humoristisch
over zijn jeugd.
BRICKHILL, Paul, De grote ontsnapping. Vert.
In dit boek verhaalt 'de Australische
auteur de wonderbaarlijke ontsnapping
uit een Duits gevangenenkamp tijdens de
laatste oorlog.
SAYERS, Dorothy L., De Cyperse kat.
Vert.
Een veertiental korte detective stories
van de vermaarde schrijfster Dorothy
Sayers.
HOFSTRA, J. W., Prisma-opera-gids.
Een voor liefhebbers kostbare handleiding, die de weg wijst in het bij uitstek
romantische gebied van de opera.
JOLY, John, Operatie Walrus. Vert.
Het verhaal van een uitermate gevaarlijke en avontuurlijke onderneming tijdens
de grote oorlog in het verre Oosten.
CHESTERTON, G. K., Father Brown
laat zich niet foppen. Vert.
Het vierde Father Brown-prismaboekje,
dat een achttal F.B.-verhalen bevat.
Chesterton blijft ook de hedendaagse lezer
nog boeien.
BLANTON, Smiley, en GORDON, Arthur, Nu of nooit. Vert.
Een eigenaardig boekje dat volwassen
lezers raad geeft in allerlei problemen en
kwesties van het leven.
HOWARTH, David, De dood verloor
het spel. Vert.
Het verhaal van een historisch gebeuren,
de verschrikkelijke tocht van een Noors
verzetstrijder, die de vrijheid hervindt.
COLES, Manning, Toast met de dood,
Vert.
Het verhaal van een Engelse spion, die
tijdens de oorlog in Duitsland verblijft, de
oorlog overleeft doch later nog gedood
wordt.

EYSENCK, H. J., Zin en onzin in de
psychologie. Vert.
Dit boek sluit enigszins aan op het Aulaboek „Gebruik en misbruik van de psychologie - van dezelfde auteur, een nogal
nuchter en betrouwbaar leidsman op psychologisch gebied.
R. S.
Salamander-pockets. Querido, Amsterdam.
WOUTERS, Dr. Herman, Mensen van
Europa.
Een rijk geillustreerd boekje over de volken van Europa, vooral geschetst in hun
uiterlijke en folkloristische eigenaardigheden.
VISSCHER, Dr. A. J., Kerkvorsten en
kerkvervolgers.
De geschiedenis van het christendom tot
aan de Hervorming in markante lijnen
door Dominee Visscher. Pater Aiting von.
Geusau O.F.M. schrijft er een nabeschouwing bij.
R. S.
Urbanbiicher, Kohlhammer, Stuttgart. —
Meulenhoff, Amsterdam.
MOSCATI, Sabatino, Die altsemitischen
Kulturen. Vert. f 7,55.
Een uit het Italiaans vertaald werk over
de geschiedenis en de cultuur der oude
Semitische volken, aan de hand vooral
van de latere ontdekkingen en opgravingen. Israel en de Bijbel nemen er een
R. S.
belangrijke plaats in.
List-Bucher
BAYERN, Konstantin Prinz von, Ohne
Macht and Herrlichkeit.
Een boek over de vorstenhuizen Hohenzollern, Wittelsbach en Habsburg vanaf
1918, toen deze dynastieen onttroond
werden, tot (heden.
WIED, Prinz zu, Koniginnen des Balletts.
Prinz zu Wied schrijft hier elf korte
biografieen van elf ballerina's, die destijds triomfen vierden in de grote steden
van Europa.
WENTWORTH, Patricia, Das Damenhaus.
Een vertaling uit het Engels van een
goed geschreven, doch weinig waarschijnlijke crime story.
R. S.

R. HOSTIE S.J.

Het onderkennen van de roeping
In de laatste decennia hebben de hogere kerkelijke instanties
herhaaldelijk de nadruk gelegd op het belang van de vele
verworvenheden op medisch en psychologisch gebied, die
indirect bijdragen tot een juister onderkennen van de roeping.
De auteur situeert in dit werk deze verworvenheden in een
verantwoord totaal-inzicht, zodat zij worden ingebouwd in
het geheel der geestelijke elementen die de eeuwenoude ervaring der Kerk heeft vastgelegd. Aldus worden de vele
praktische wenken en concrete toepassingen verantwoord
vanuit een waarachtig geestelijk inzicht.
Dit werk richt zich tot alien die samen moeten werken bij
het onderkennen van de roeping: oversten, geestelijke leiders,
biechtvaders, geconsulteerde specialisten, enz. Het licht hen
in over hun algemene houdingen : Waarin bestaat ieders
eigen taak? — Hoe vullen zij de anderen aan? — Hoe worden
zij door anderen aangevuld ? Het boek geeft te yens een antwoord op de specifieke vraagstukken zoals het afwegen der
uiterlijke roeping of de geschiktheid (lichamelijke, psychische
en geestelijke) en het onderkennen van de innerlijke roeping
of persoonlijke uitnodiging van God.
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Ons Mensbeeld

V

ELEN zien heden de mens als een wezen dat alles worden kan
omdat het steeds zichzelf wordt. Ook wie dit niet beaamt zal
moeten toegeven dat de mens op allerlei wifzen zichzelf heeft gezien.
In de Bijbel vinden we — tot aan de laatste boeken van het Oude Testament uitsluitend, daarna overheersend — een mensbeeld dat opvalt
door zijn eenheid en waarin het door ons gemaakte onderscheid tussen
ziel en lichaam nog niet naar voren komt. Het woord dat wij vertalen
met „ziel - betekent ook „keel- en „adem -, en de „nieren - zijn tevens
het geweten. De Grieken daarentegen komen tot het duidelijk onderscheid tussen de geestelijke ziel en het stoffelijke lichaam, en neigen
daarmee tot dualisme. Dit overigens weer in verschillende Braden:
Plato — zeker op het eerste gezicht — belangrijk meer dan Aristoteles.
Heeft in de Middeleeuwen Sint-Thomas van Aquino een grootse poging gedaan om het onderscheid weer in de eenheid terug te leggen —
dezelfde ziel is transcenderende geest en immanent levensprinciep van
het lichaam zelf —, met Descartes komt het dualisme weer naar voren
en gaat het denken van de Nieuwe Tijd beheersen door de strenge
scheiding tussen natuur- en geesteswetenschappen.
Het mensbeeld van de tijd waarin wy staan is tegenover Descartes
in reactie. Het is getekend door de eenheid, en daarmee door een herwaardering van de lichamelijkheid. De affirmatie van 's mensen eenheid is overal in het moderne denken te vinden. Bij nader inzien blijkt
echter ook hier een verschil van benadering en accent te bestaan. Is het
dualisme verdwenen, de tegenstelling tussen een spiritualistische en een
materialistische benadering (ook dit laatste adjectief wordt zonder
enige veroordeling aangewend) is gebleven. Het personalistisch denken ziet de mens allereerst als vrijheid die zichzelf ontwerpt en verwerkelijkt, het evolutionistisch denken ziet hem als term van een biologische ontwikkeling. Deze stromingen bewegen zich vaak in dezelfde
bedding, maar ook hun tegengestelde richting laat zich merken.
De christen moet mede zoeken naar het beeld waarin de mens van
zijn tijd zich zo goed mogelijk herkent. Juist zijn geloof aan de mensgeworden Zoon Gods maakt dit zoeken des te dringender. Bovendien
stelt zich voor hem de vraag of zijn geloof zelf hem een mensbeeld
voorhoudt. Deze vraag kan in eerste instantie ontkennend beantwoord
worden. Gods openbaring is een woord van liefde en gemeenschap tot
de mens, niet een woord over de mens zoals die in zich is, evenmin als
13 Streven - Jrg. XV. Deel I. december 1961
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over de eigen structuur van de wereld. Daarom werd die openbaring
zowel in een Semitisch als in een Grieks mensbeeld uitgesproken, en
dit reeds enigermate in de Schrift zel f.
Toch moet deze eerste ontkenning in tweede instantie worden genuanceerd. Het is immers onmogelyk dat een woord van gemeenschap
tot iemand ook niet laat doorklinken wat en wie de aangesprokene is
voor degene die hem aanspreekt. Wanneer God ons het eeuwig leven
belooft, dan is dat ons eeuwig leven, en daarmee wordt duidelijk hoe
wij zelf zijn in het eeuwig leven en zelfs in onze opgang daarheen.
Wanneer ons in de Kerk tvordt geleerd wat de Heer ons geboden
heeft, dan spreekt in deze orientatie van ons christelijk en dus menstvaardig leven ook een visie mee op de mens die dit leven heeft te leiden. Daarom zien tvij het leergezag der Kerk telkens weer voor de
noodzaak geplaatst om zich althans in die zin over het mensbeeld uit te
spreken, dat het een ruimte afbakent buiten Welke tvij niet kunnen
spreken over de mens zonder een ontkenning van wat God in Christus
zegt tot de mens.
De grenzen die de Kerk trekt rondom ons mensbeeld zijn met twee
lijnen aan te duiden. Sinds Paulus (1 Kor. 15) wordt de verrifzenis
gepredikt van de gehele mens, met en in zijn lichaam. Anderzijds wordt
de transcendentie van de ziel voorgehouden, met name in het ontstaan
en het sterven van de mens: zy wordt niet direct veroorzaakt door de
voortplanting en gaat niet onder in het sterven. De negatieve betekenis
van beide reeksen van kerkelijke uitspraken is gemakkelijk in te zien.
Zij waarschuwen ons en tegen de dualistische neiging om een verlossing van de ziel uit het lichaam te verwachten, en tegen een te simpele
(en ook minder rijke) vertolking van de eenheid van de mens; zy zijn
historisch allereerst gericht zowel tegen een ongezuiverd platonisme als
tegen een extreem aristotelisme.
Het is onze taak deze trekken ook positief te waarderen, dus als
bezieling in het zoeken van ons huidig mensbeeld. Daartoe is het nodig,
tot klaarheid te komen vooral met de uitspraken omtrent de transcendentie van de ziel, want de eenheid van de mens in het eeuwig leven en
bijgevolg hier op aarde spreekt ons heden vanzelf aan. We zullen dus
de transcendentie ook in het huidig ervaren van ons mens-zijn moeten
plaatsen, en haar bovendien met de eenheid zelf moeten verbinden.
Laten we daartoe dit mens-zijn eerst bezien zoals het in dit leven dagelijks door ons wordt geleefd; een visie op ons ontstaan en sterven volgt
daaruit vanzel f.
De transcendentie of geestelijkheid van onze ziel is in ons Europese
denken voornamelijk ontdekt door een ref lectie op ons kennen. Dit
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vormt zijn begrippen uit de werkelijkheid zoals die aan onze zintuigen
gegeven is. „Niets is in het verstand wat niet eerst in de zintuigen
was", zegt de Scholastiek; modern vertaald: er is geen denken dan een
denken vanuit de verschijnselen. Maar het denken draagt ook een
overstijgende beweging in zich, niet alleen met betrekking tot dit of dat
verschijnsel, maar tot alle verschijnselen tezamen: de geest affirmeert
zichzelf in zijn verhouding tot de werkelijkheid zonder beperking, tot
het zijn als zodanig, en daarin tot de Grond daarvan, die wij „God noemen. Met dit bewustzijn gaat onze vrijheid gelijk op. Daarom zijn
wij wel naar het lichaam een deel van de wereld, staan wij daarin opgenomen, worden wij door die wereld gevoed, beschermd, in stand
gehouden, bedreigd en afgebroken, doch blijven wij daarin naar de
geest vrij. Zoals wij in ons bewustzijn het zintuigelijk waarnemen overstijgen in het ontmoeten van onszelf en de hele werkelijkheid, zo gaan
wij in onze vrijheid onze afhankelijkheid van de wereld te boven door
ons eigen bestaan te verwerkelijken, door te' kiezen wat wij willen;
hetgeen overigens slechts mogelijk is binnen de situaties waarin wij
door ons lichaam geplaatst zijn: onze opvoeding, onze plaats in de
maatschappij enz. Deze vrijheid openbaart wellicht nog duidelijker dan
ons bewustzijn, dat wij naar de geestelijke ziel onafhankelijk zijn van
de wereld, geen produkt, geen effect, maar in en uit onszelf bestaand,
in een woord: persoon.
Let wel, de arhankelijkheid naar het lichaam en de onalhankelijkheid
naar de geest gelden met betrekking tot de wereld. Met betrekking tot
God zijn we geheel en al afhankelijk, want wij zijn schepselen. Gewoonlijk zeggen we dit in de verleden tijd: God heeft ons geschapen,
wij zijn door God geschapen. Maar we kunnen met precies evenveel
recht de tegenwoordige tijd gebruiken: God schept ons, wij worden
door God geschapen. Wij zijn immers niet slechts in ons ontstaan van
Hem afhankelijk (zoals een horloge dat door de maker in elkaar gezet
wordt en verder zonder hem bestaat), we blijven dit in heel ons bestaan en in al onze activiteiten. Dus nu, in het midden van mijn dagen,
ben ik Gods schepsel, geheel en al, naar ziel en lichaam. Naar het
lichaam ben ik als schepsel arhankelijk van God maar tevens op allerlei
wijzen afhankelijk van de werkelijkheden binnen de wereld, gelijk we
dat zojuist hebben vastgesteld. Naar de ziel echter ben ik niet van de
wereld afhankelijk, naar de ziel ben ik alleen maar Gods schepsel. Wat
we gewoonlijk zeggen als we spreken over het ontstaan van de mens
kunnen we met evenveel recht zeggen voor heel zijn bestaan: de ziel
wordt door God geschapen. Maar daarmee blijit de geestelijke ziel niet
minder opgenomen in de mens. Deze mens is in zijn geheel schepsel
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van God, maar naar de ziel heeft hij enkel deze schepselrelatie, want
naar de ziel is hij niet tevens van medeschepselen afhankelijk.
Alles wat wij willen zeggen over generatie en dood is hiermee al
gezegd. Heel de kerkelijke leer, en tevens onze interpretatie daarvan,
is samen to vatten in deze zin: de verhouding tussen geestelijke ziel en
lichaam, en die van beide tot God, is precies dezelfde in ontstaan en
sterven als wij haar zojuist voor ons bestaan op aarde geschetst hebben.
Bij de ontvangenis van ieder mens is de geestelijke ziel dus datgene
in hem dat aan de generatieve werking van de ouders ontstijgt. De
geestelijkheid van de ziel, bron van zelfbewustzijn en vrije zelfbepaling,
is, hoewel nog niet zich uitwerkend, toch in wezen reeds aanwezig
sinds het eerste moment dat er van een mens kan worden gesproken.
Daardoor is deze ziel alleen afhankelijk van Gods scheppende werking,
zoals ze verder altijd zal zijn. Maar anderzijds bestaat diezelfde geestelijke ziel slechts binnen de ene mens. De Kerk heeft zich verzet tegen
de opvatting dat de ziel voor het lichaam bestaat en later daaraan
wordt toegevoegd (wat dan nog meestal gezien wordt als een soort
zondeval van de ziel): er is geen mensenziel voordat er een lichaam is.
Omgekeerd echter is er geen mensenlichaam voordat dit door een geestelijke ziel wordt bezield (of dit nu in de conceptie zelf plaats heeft of
daarna), waarom uitdrukkingen als „instorting - van de ziel minder
gelukkig zijn. Wegens deze eenheid van ziel en lichaam is ook de hele
mens kind zijner ouders, terwijl hy toch door de geestelijke ziel als persoon tegenover hen staat. De jonge mens zal dit demonstreren, met
name in de puberteit, maar dan wordt slechts een verhouding (over)beklemtoond die in de generatie al aanwezig was.
Hetgeen hier over de generatie van ieder mens gezegd is, geldt mutatis mutandis ook van de hominisatie, d.i. het ontstaan van de eerste
mensen en daarmee van de menselijke soort. Wij zullen dit hier niet
verder uitwerken, maar alleen nog de lyn doortrekken naar onze dood.
In het sterven kunnen we wederom eerst wijzen op de geestelijkheid
van de mensenziel. Zij staat boven de constructieve en destructieve
invloeden in de wereld en in ons lichaam zelf. Daarom wordt zij in de
generatie niet voortgebracht en wordt zij in de dood niet afgebroken.
Zij is onsterfelijk evenals zij ongeboren is, en om dezelfde reden. Maar
ook hier moet onmiddellijk de eenheid van ziel en lichaam worden uitgesproken. Deze eenheid heeft allereerst een betekenis voor het sterven
zelf. Wederom is het niet het lichaam maar de mens die sterft. Juist
omdat onze geestelijke ziel zo geheel en al in ons lichaam en daarmee
in de wereld verworteld is, is het sterven een algeheel arscheid, een
totaal verlaten van onze leefwereld, de diepste ontworteling van onze
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persoon. Elk arscheid, elke leegte en ontworteling binnen ons aardse
leven is maar een gedeeltelijke en verre voorafbeelding van de dood,
die wij daarom in eerste instantie met angst tegemoet zien. Het voortbestaan van de geestelijke ziel op zich is dan ook niet aanlokkelijk. De
oude Israêlieten ref lecteerden niet op het verlaten van het lichaam, aangezien zij, zoals gezegd, in de mens het onderscheid tussen geest en
lichaam nog niet uitdrukkelijk hadden vastgesteld; des te meer echter
was voor hen het dodenrijk, de „sjeoor, het ontbreken van elk contact
met mens en ding (en zelfs met God), een eenzaam schimmenbestaan.
We kunnen ons aivragen of de eenheid van de mens tenslotte ook na
de dood een nieuwe belichaming zal meebrengen, zodat behalve de
dood ook de onsterfelijkheid jets van de hele mens is. Waarschijnlijk is
deze vraag filosofisch niet met zekerheid te beantwoorden, maar de
openbaring beantwoordt haar bevestigend: wij zullen verrijzen met ziel
en lichaam, in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Nathalie Sarraute

JOAN TH. STAKENBURG

AN de romans van deze in 1902 in Rusland geboren schrijfster
liggen theoretische overwegingen ten grondslag, gebundeld in
L'Ere du soupcon (NRF, 1956) , waarvan we derhalve de samenvatting
vooraf zullen laten gaan aan de analyses van het verhalend werk. In
het eerste van de vier essays die dit boek bevat, verwerpt ze de stelling
roman psychologique — roman de situation, voor zover die uit het
tegenover elkaar stellen van Dostoievsky en Kafka zou voortvloeien. De
opeenvolgende verschijnselen van psychoanalyse, Proustiaanse analyse
en inwendige monoloog deden velen twijfelen aan de absolute waarde
van elk psychologisch onderzoek, aldus Nathalie Sarraute. De homo
absurdus, lichaam zonder ziel, die niets meer was dan wat hij uitwendig
toonde, leek de oplossing. Camus scheen dit met L'Etranger te bevestigen, maar aan het eind van het werk werpt hij reeds het masker of en
zijn held, verwant met Gide's Immoraliste, blijkt het tegendeel te zijn
van het verwachte mensbeeld. Dostolevsky opende geweldige verschieten. Bij hem als eerste treft ze die nauwelijks waarneembare zieleroerselen aan, „het onophoudelijk schaduwspel dat het onzichtbaar stramien
vormt van alle menselijke betrekkingen en de substantie zelf van ons
leven" (p. 29). Als diepere impulsen dan trots en nederigheid ziet ze
bij zijn figuren werkzaam wat Katherine Mansfield noemt „this terrible
desire to establish contact". Zijn personen zijn volgens haar geen typen,
maar „dragers van sours nog onopgehelderde gesteltenissen, die we bij
onszelf terugvinden". leder heeft deel aan een gemeenschappelijke
grond; hoewel de term herinnert aan Jung's collectief onbewuste, is
Nathalie Sarraute uitsluitend, voor zover diepte-psychologisch, Freudiaans gericht, en bedoelt ze de algemene mechanismen van het persoonlijk onbewuste. Ook Kafka's mensen zijn „supports", dragers van
psychische staten. Hij trekt tot in het uiterste een lijn van Dostolevsky
door, nl. die van de Memoires uit het Sousterrain, waarvan de onmogelijkheid van elk contact het grondthema zou vormen.
Volgens N. Sarraute wantrouwen lezer en schrijver tegenwoordig
elkander. De eerste beschouwt de naar haar buitenkant afgeschilderde
wereld, die nieuw was in de tijd van Balzac, als a fgegraasd, overbekend. Aan het „karakter" gelooft hij niet meer; hij kent zijn Freud,
Proust en Joyce. De schrijver van zijn kant weet dat alles ook. Hij wantrouwt de lezer, omdat die personages fabriceert, altijd en overal „ty-
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pes" ziet. Hij wil hem die mogelijkheid ontnemen en maakt daarom het
psychologisch element onafhankelijk van zijn draper; zo wordt het personage nog maar een schaduw van zichzelf. De schrijver — Faulkner
b.v. — wil de lezer zijn kant uitdwingen en daarom wordt de „held identiek met „ik-. Dan is de lezer er binnenin, daar waar ook de schrijver is; bijfiguren zijn uitwassen of dromen van „ik-. De taak van de
schrijver is bovenal „nieuws ontdekken" en „de voorgangers niet herhaled'.
N. Sarraute laat dus, blijkens deze en andere uitingen het geheel van
de mens opgaan in zijn collectief, in zijn bepaaldheid door het onderbewuste en door wat buitenaf op hem inwerkt. Ze ontkent dus individualiteit en vrijheid. Ze heeft uitsluitend oog voor de hoogst gecompliceerde structuren, die resulteren in wat zich aan de buitenkant . . . . vertoont als een mens. Welbewust geeft ze de uiterlijke schijn van het type
op voor de innerlijke waarheid van het psychologische element, maar
vergeet daarbij 1. dat aldus de totaliteit opgeofferd wordt, want een
geheel kan door uiterlijk en innerlijk samen tot op zekere hoogte nog
intuitief gegrepen worden, maar beperking tot het psychologische alleen
levert Been mensen op, maar iets dat lijkt op de afzichtelijke bundels
spieren en zenuwen, die we, van hun huid ontdaan, in anatomie-atlassen aantref fen; 2. dat de psychologie nog in haar kinderschoenen staat,
zodat zeker van de mens onder de waterlijn nog maar een heel onvolledig beeld wordt gegeven; 3. dat Dostoievsky en Proust niet om wille
van de mode, maar om tot een zo volledig mogelijk mensbeeld te komen
tot in het individuele verbijzonderde typen en „psychologie- gaven.
Nathalie Sarraute weigert dus het type waaronder ze het individuele
verstaat, maar gaat daarin te ver. In de verschijningsvorm is nl. ook
aanwezig die menselijke individualiteit en vrijheid die ze ontkent; daar
is samengekomen wat aan bekends en onbekends voortkwam uit de ziel
en als uit een zee is aangeslibd in concreet geworden vormen; daar
vindt ook zijn uitdrukking het onvervreemdbaar eigene van 's mensen
geestelijk beginsel.
In een ander essay gaat ze in op de problemen die de dialoog stelt.
Ze ziet er het hartestuk van de roman in, want de ondergrondse zieleroerselen waar het om gaat, zijn schuw, tonen zich niet in daden, enkel
in woorden. De Amerikaanse behavioristen dreigen de roman-dialoog
of te laten glijden naar die van het theater, zonder de mogelijkheden
daarvan; Proust geeft weliswaar wat men van de romancier verwachten
mag, ni. verdieping van ervaring, maar blijft teveel boven de personen
zweven. Zo komt N. Sarraute tot haar ideaal: een techniek vinden
waarbij de lezer in de stroom der ondergrondse drama's gedompeld
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wordt en de indruk krijgt de handelingen zelf te verrichten, zonder dat
deze inboeten aan geheimzinnigheid. Ivy Compton-Burnett is volgens
haar deze weg het verst opgegaan.
In een laatste essay wordt gesteld: liefhebbers van klassieken vallen
vaak door de mand als ze de hoogste lof toezwaaien aan nieuwe boeken, die bij hervatting onleesbaar blijken te zijn. Dat ligt daaraan dat
ze, met hoeveel talent ook geschreven, de werkelijkheid maar oppervlakkig weergeven. Lezers zoeken trouwens vaak buiten-literaire waarden: hulp in eigen moeilijke situaties en ook allerlei bevrediging van
minder allooi. De oppervlakkigen zijn de formalisten, — realisten zijn
de schrijvers die de werkelijkheid zo diep mogelijk pogen te doorgronden en weer te geven. Dat betekent nieuwe methoden zoeken (N. Sarraute laat er geen twijfel over bestaan dat de goede methode, de juiste
instelling voor haar van meer belang is dan talent), eenzaamheid, twijfel. De stijl is slechts middel. Werkelijkheid aldus onder een of meer
aspecten gevangen is onvernietigbaar, is „levee of „waarheid", al
molten het werk gebreken aankleven. Daarentegen zijn de formalisten
altijd aan de — verouderde — vorm gebonden. Een revolutie als in de
schilderkunst — geen onderwerp, geen perspectief meer — is in de
romankunst niet mogelijk. De critici maken de fout dat ze teveel letten
op de geschiedenis, de karakters. Sommigen willen de verouderde roman juist tot een sociaal wapen maken. Maar door de werkelijkheid
geweld aan te doen, beroven zij de massa juist van een diepere zelfkennis. Voor de komende revolutie en de bevrijding van de massa's is
ook het werk van de onaangepasten en eenzamen van het hoogste belang. Een goed teken is de bewondering van de massa voor de grote
werken van het verleden. In het laatste opstel komt met een kritiek op
bepaalde esthetische opvattingen in de Sovjet-Unie haar waardering in
ander opzicht duidelijk tot uiting.
Tropismes, haar als eerste in 1939 gepubliceerde boek (Ed. de Minuit
'57) bevat stukjes van an tot drie kleine bladzijden, die als een soort
proeven van psychologische doorlichting beschouwd kunnen worden.
Later wordt deze methode toegepast op de psychologische staten in
haar romanfiguren; hier maken we reeds kennis met de standaardbouwsteen in haar oeuvre. Able personen die er in optreden zijn anoniem, en met recht, want wat de schrijfster met uiterste precisie en ieder
woord een tref op de kop van de spijker zoekt vast te leg gen, is de
duizend maal in het dagelijks leven weerkerende en bijna nooit enigermate doorziene situatie. Het zijn a.h.w. preparaten van menselijke houdingen en gedragingen tegen welker alledaagsheid de schrijfster vaak
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duidelijk reageert. Zo schrij ft ze een stukje over de zuigende werking
van de wereld der conventionele gedraging „zo vaak beschreven sinds
Balzac - en hoe een „zij- hierin tegen wil en dank wordt opgenomen.
Of rake portretten van tearoom-bezoekende dames, snijdende kritiek op
de vrouw die de literaire snob uithangt of de professor die met behulp
van de psychoanalyse Proust of Rimbaud wegverklaart. Zeer indringend is het stukje waarin de grootvader zijn kleinzoontje leert angstvallig op het verkeer te letten, en als hij komt te spreken over zijn dood,
deze overdreven voorzichtigheid niets dan een uiting van eigen doodsangst blijkt te zijn. Toch is deze kunst een vorm van realisme, die zichzelf te boven gaat en aldus uitschakelt. Wordt iemand geestelijk door
de war gehaald, dan stelt zij dit lichamelijk voor ( XV). De verschijnselen samenvattend met hun gevolgen en hun achtergronden bereikt
N. Sarraute een uitdrukkingswijze die voorbeeldig van concisie is, een
verwoording van hun onderlinge vergroeidheid in het leven. De amorfe
grijze massa, naamloos triest in de samenscholingen van een wereldstad,
die de indruk wekt nergens vandaan te zijn gekomen, nergens been te
gaan, brengt haar tot een onuitgesproken, slechts tussen de regels voelbare deernis. De onlust in het leven, zoals zich dat in banale vormen
openbaart, tegelijk met de drang deze gehate verschijnselen vorm te
geven brengt haar, de juist uiterst analytische schrijfster, ertoe allerlei
versleten uitdrukkingen, waarin „oneigenlijk - levende mensen zich gewoonlijk uiten, in haar proza op te nemen. Dit is dan ook weergave van
de dagelijksheid en kritiek ineen.
Verschillende van deze elementen zijn ook door Sartre aangewezen
in zijn inleiding tot haar eerste roman Portrait d'un Inconnu (NRF
1947). De intrige heeft niets om het lijf: een wader woont samen met
zijn al wat ouder wordende dochter, vaak in onmin over geldzaken, aan
het eind van het boek gaat de dochter trouwen — dat is alles. Om nu
deze beide mensen te observeren heeft de schrigster haar toevlucht genomen tot een ik-figuur, een goede, althans oude bekende, die, men kan
niet anders zeggen, geobsedeerd wordt door hen beiden. De verhaler,
alter ego van de schrijfster is een introvert met neurotische inslag, zo
wordt nadrukkelijk gesteld. Hij bestudeert het tweetal als onder een
vergrootglas, peilt de schaduwen van hun emoties, vervolgt hen in hun
diepste en meest onbewuste roerselen, interpreteert die op Freudiaanse
basis (p. 202). Hij ontmoet hen op straat, in een restaurant, slaat ze
onbemerkt Bade op een station. N. Sarraute weigert natuurlijk de persoon in het type te laten opgaan, toont soms hoe men zulk een type in
de ogen van anderen is, hoe men het speelt, om vervolgens zijn wille-
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keurig, ja onwaar karakter, blijkend uit andere omstandigheden aan te
tonen. Een gebrek bij deze techniek is het fictief karakter dat de observator aanneemt, wanneer hij voorgesteld wordt aanwezig te zijn op
plaatsen waar hij onmogelijk geweest kan zijn. Dan blijkt feitelijk de
kunstmatigheid van de centrale figuur. Maar de schrijfster wil haar
observatiepost vast verankeren in de werkelijkheid, en daarop haar
lezer installeren, midden in wat zij het leven noemt: het getij der nauw
speurbare zieleroerselen, waar woorden en daden hun aanvang nemen.
De analyse is vaak bewonderenswaardig scherpzinnig, de niet onder
een noemer te brengen gecompliceerdheid van het menselijk wezen
wordt alle recht gedaan, maar het geheel riekt wel erg naar de psychologische snijtafel. De nasmaak is meer didactisch dan esthetisch — terwij1 de verhouding toch minstens omgekeerd moest zijn.
Bezien wij iets uitvoeriger hoe ze in haar volgende roman, Martereau
( NRF 1953) de lezer dwingt of te zien van zijn neiging om van romanfiguren types te maken en er in slaagt bovengenoemde wensen uit
L'Ere du Soupcon in daden om te zetten. In de eerste plaats is het boek
een voortgezette mijmering van de ik-figuur, een vorm die dus verwant
is aan de monologue intêrieur, zonder diens continulteit. De verhaler is

ditmaal een ziekelijke jongeman, die goed verzorgd inwoont bij zijn welgestelde oom en tante, met hun dochter. Het eerste kwart van het boek,
en bovendien talrijke passages erna, wordt ingenomen door bespiegelingen en — wie zal zeggen waar de grens ligt? — fantasieen van de
weinig om handen hebbende neef over het familieleven dat zich tussen
deze vier mensen of speelt. Het is een alles behalve vrolijk tafereel dat
ons van de verhoudingen geschetst wordt; men kan rustig zeggen dat
de mensen van hun ongunstige kant geschilderd worden. Terecht wordt
het gedrag van de gezinsleden tegenover elkaar ergens met een SintVitus-dans vergeleken. Het al te klein-menselijke speelt de overheersende rol: sadisme, masochisme, leugen, ijdelheid, snobisme en minachting voor de allernaaste regelen de betrekkingen. De neef is een kritische beschouwer aan wie niets ontgaat, die bij zichzelf en anderen
onmiddellijk de wonde plek weet te vinden en die dan onbarmhartig
uitdiept — ja, op een onschuldig lijkende uiting torenhoge hypothesen
bouwt, waarover straks meer. Intussen ontbeert dit vlijtig en ondergronds immers op zijn onderhuidse roerselen geobserveerd gezinsleven niet de verveling die het ook bij minder scherp waarnemende
auteurs aankleeft. Er is een opvallende tegenstelling tussen de met
microscopische lenzen versterkte psychologie en de triviale inhoud van
het feitelijk waargenomene, al mag dit nog zo zeer uitgediept worden.
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Dit portret van haat tussen echtgenoten, van vernedering door wie
ertoe bij machte is, de tirannie door degene die haar grijpen kan, de wet
van de communicerende vaten ( goede gezindheid wekt verzet, een begin van lief de wekt haat op) , heel dit duistere spel, dat aan de oppervlakte gebracht wordt, vormt een collage als het ware, een samengesteld
beeld uit talrijke ontmoetingen en gesprekken die geregeld plaats vonden, en binnen welk relaas de tijd dus afgeschaft is. Duidelijk blijkt de
haat van de schrijfster tegen dit burgerlijk milieu en de onzekerheid van
de ik-persoon, verdeeld in zichzelf. Dan verschijnt de enige naamdrager
in het boek, Martereau, die voor de hoof dpersoon een tegenpool en een
rustpunt betekent in het drijfzand van de familieverhoudingen; zelfs
wordt hij geschilderd als de verschijning bij levenden lijve van een
ideaalbeeld dat hem sinds zijn kinderjaren in allerlei gestalten verscheen: de bewonderde jongen wie alles lukte, de rustige burger in.
Nederlandse omgeving, de held in Engeland. We kennen alien de oersoliden die hun daaraan behoeftige medemensen tot plechtanker dienen.
Op hem nu zal de schrijfster, alias de ik-figuur haar tanden wetten,
haar vernieldrift botvieren, hem trachten toch nog als dubbelzinnig voor
te stellen: het type immers bestaat niet.
De lezer zal opgemerkt hebben dat Nathalie Sarraute in haar pogen
om zoveel mogelijk „psychologie pure" te geven nog geen verhaal verteld heeft — hierin ziet ze immers een van de vijanden van de roman.
We doen haar dan ook ongetwijfeld onrecht als we neef's mijmeringen
kort samenvattend zeggen: oom wil een landhuis buiten Parijs kopen
met geld dat hij bij de belasting niet verantwoorden kan; Martereau
wordt de vertrouwensman die in zijn naam handelt; neef en nicht brengen Martereau de benodigde koopsom — helaas verzuimen ze een ontvangstbewijs te vragen; Martereau betrekt het huis waarin hij reparaties laat verrichten; door allerlei dubbelzinnige uitingen komt nu de
vraag op: is hij een schurk, die, waar er geen enkel bewijs tegen hem
bestaat, het huis houden wil? Van het idool Martereau blij ft binnen de
verbeelding van neef, eerst nog schommelend tussen hoop en vrees, niet
veel over: hij wordt een bandiet, een bruut, een echtbreker. Neef's alles
vermalende geest gaat zelfs systematisch in vier hypothesen na, hoe het
onderhoud geweest zou kunnen zijn, waarbij zijn oom aan Martereau
vroeg hem de betref fende dienst te willen bewijzen — uitwaaiering van
mogelijkheden waarbij de schrijfster haar virtuositeit ten voile ontplooit. Ook de oom geeft zich, tot neef's diepe bevrediging (want ook
hun verhouding is rijk aan conflicten), bloot door uiting te geven aan
zijn eigenlijke mening over Martereau: deze is voor hem zo niet een
oplichter, dan toch een kleine speler, een man van twaalf ambachten en
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dertien ongelukken. Steeds roekelozer worden neef's fantasieen: hij
construeert zelfs op werkelijk niets een verhouding die bestaan zou
tussen zijn tante en Martereau, die daartoe in een tearooms bezoekende, aanminnige jongeman wordt omgebouwd — wel wat dwaas voor
een solide, ouder wordende aannemer — en daarbij van tante de nodige
vernederingen te slikken krijgt. Zo kan het natuurlijk niet doorgaan:
onverwachts valt een schrijven van Martereau, die aanvankelijk ook de
aan hem gerichte brieven onbeantwoord had gelaten, bij de verraste
familie binnen: op een bepaalde datum zal hij keurig het huis opleveren.
De weinige resterende bladzijden zijn onthullend: neef en Martereau
zijn samen en de eerste kan het weer niet laten aan diens onschuldigste
uitingen de meest sombere verdenkingen te koppelen. Men zou zo zeggen: de ziekte van de arme jongen heeft een kwade keer genomen. Het
geheel brengt ons onwillekeurig de vreemde lof in gedachten die N.
Sarraute in L'Ere du Soupcon over heeft voor de schrijver die in zijn
stopfles ligt te weken.
In het voorafgaande heb ik niet veel moeite gedaan om mijn bedenkingen tegen de verhalende figuur, die als steeds de spreekbuis van de
schrijfster is, te verbergen. De borende analyses van alledaagse uitingen zijn, om het geheel aannemelijk te maken in de mond gelegd van
een zieke, ze zijn bovendien de uitingen van een overgevoelige, ja ziekelijke geest. Dit ontneemt hun echter een algemeen-geldigheid, die
voor de aanvaardbaarheid nodig is. Hoe nu? Zullen we om de waarachtige en zo mogelijk maagdelijke gebieden van de menselijke geest als
romanlezers te mogen betreden, voortaan aangewezen zijn op de onthullingen van longlijders, mescaline-gebruikers en andere met een
abnormaal waarnemingsvermogen begiftigden? Bovendien ben ik een
weerspannig lezer. Ondanks de dreigend opgeheven vinger van Nathalie Sarraute blijf ik types zien: Martereau is de degelijke kleinere zakenman, die graag aan het leven in betere kringen deel zou willen hebben — en in feite geeft de schrijfster dit toe, omdat neef's andersoortige
gedachten zo kennelijk hersenschimmen zijn —, oom is de nuchtere
ingenieur die een zelfgenoegzaam, geslaagd en tegelijk veelgeplaagd
zakenman werd en zo valt elk van de vijf of zes personen van dit boek
in een duidelijk bepaald type onder te brengen. De mens mag moeilijk
kenbaar zijn, een vat vol tegenstrijdigheden, hij mag in dubbelzinnigheid menig masker dragen, in dit boek wordt het pleidooi niet overtuigend gevoerd — deels omdat de typifiering de waarheid niet uitsluit,
deels omdat teveel te bewijzen hier ondernomen wordt.
In haar laatste roman, Le Planetarium ( NRF 1959) wekt N. Ser-
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raute de indruk eerst aangekomen te zijn, waar ze zich van het begin
op gericht heeft. Het gezichtspunt is verlegd, de op meer onnatuurlijke
wijze dan in de ouderwetse roman alwetende waarnemer is vervallen.
In plaats daarvan bevindt de schrijfster — en daarmee de lezer — zich
beurtelings binnen de geest van elk der optredende personen. Ver van
haar onderzoek ontrouw te worden, heeft de schrijfster het voortgezet
tot in zijn voorlopig verste consequenties. Vrijwel geheel uit de binnengedachten van de personen moet de lezer afleiden, waarnaar hij nieuwsgierig blijft, maar wat als een verboden vrucht wordt opgediend: de
gang van het verhaal. Als op een donkey toneel, waar het langzaam
lichter wordt, gaat men geleidelijk figuren ontwaren. Het lijkt of van
tussen de weligheid van het psychologisch struweel van tijd tot tijd een
hand naar voren komt, die de appel reikt welke nu eenmaal niet aan de
lezer blijvend onthouden kan worden; iets wat N. Sarraute in haar
ascese misschien het liefst zou doen. Een roman louter uit psychologie
samengesteld, ontdaan van alle ordinaire elementen der uiterlijkheid,
zie daar wat deze ingekeerde schrijfster, aan wie men het beeld van de
stopfles nog wel eens verwijtend voor zal houden — als hoogste ideaal
moet voorzweven. Wel erkent ze in L'Ere du Soupcon dat de onderwerploze roman onmogelijk is — maar dit punt tracht ze ook hier zo
dicht mogelijk te benaderen. Met een zeker gevoel de diepere bedoelingen van N. Sarraute te verraden, ondanks alle voorafgaande aanwijzingen waar het haar om te doen is, schrijven we dus neer dat in Le
Planetarium de achtergrond in hoofdzaak gevormd wordt door het volgende kennelijk onbelangrijke verhaal: het jonge echtpaar Alain en
Gisêle slaagt er via een driehoeksruil in de grotere flat van hun tante te
bemachtigen, die daarin nolens volens mee instemt. De weifelingen van
de oude dame, die zich bedreigd voelt en toch, ten dele uit een vroeger
gevoel van vertedering voor haar moederloze neef, haars ondanks telkens tot een verdere stap gedrongen wordt om zich van haar bezit te
ontdoen, zijn zeer subtiel en als met lichte toetsjes aangegeven als het
ware in een pointillistisch-psychologische techniek. Het gaat nog altijd
om de nauw waarneembare „mouvements d'âme. Een groot deel van
de mensen blijft gemaskerd als het ware — waarom ons voor te stellen
aan mensen, die we toch niet nader zullen leren kennen? —, de meesten
blijven ook onbenaamd en benaming dient alleen om verwarring te
voorkomen.
Een ander thema is het misverstand dat heerst tussen de mensen,
omtrent elkaars gedachten, gevoelens en reacties, hoe nauw verwant ze
ook zijn, hoe goed men zou menen dat ze elkaar ook kennen. Daartoe
wordt eenzelfde gesprek in twee opeenvolgende hoofdstukken weer-
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gegeven (p. 250/p. 265), naar de gesproken woorden uiteraard gelijkluidend, naar de inwendige beleving van de partners geheel verschillend. Langs de lijn van het misverstand gaat het leven voort, zo is de
indruk die uit het boek naar voren komt: men doet wat men wil, men
gaat veel verder dan men zich ooit voorgesteld had en soms bereikt men
zijns ondanks waarop men nauwelijks hopen mocht. Wat gebeurt er
werkelijk? Heeft Alain zijn suikertante inderdaad met de woninginstanties bedreigd, of was dit alleen zo in de verbeelding van de oude dame?
En als zoiets door hem gezegd werd, hoe is het dan bedoeld en hoeveel
ernst stak er achter? Dit voorbeeld zou met vele vermeerderd kunnen
worden. We zullen nooit het antwoord precies weten, en deze onzekerheid omtrent wat werkelijkheid is — alleen bestaand binnen de volkomen eigen geslepen spiegels van elk afzonderlijk bewustzijn — verbindt
N. Sarraute dan weer met zoveel sterker naar de buitenwereld gekeerde
schrijvers als Butor en Robbe-Grillet, van wie ze overigens in bedoeling
vergaand verschilt. Want daar Robbe-Grillet alle nadruk last vallen op
de harde buitenkant der dingen en op de onsplijtbare feitelijkheid van
het woord, is hij bij de vernieuwing van de roman de tegenvoeter van
Nathalie Sarraute, die juist in alles de dieptedimensie voor de ware
werkelijkheid aanziet 1 ) .
Maar er is meer. De eenheid van de persoon breekt als in een spectrum uiteen, naar de indruk die ze maakt op de verschillende beschouwers. Zo is de figuur over wie het meest gehandeld worth, de intellectueel Alain — van hoofdpersoon kan moeilijk gesproken worden —
voor zijn schoonmoeder een superieur en geestelijk overrompelend heerschap; voor zijn jonge vrouw verschillend van aanzien, afhankelijk van
de invloed waaronder ze staat, ( en eigenlijk is ieder voor ieder telkens
weer anders); in eigen bewustzijn nogal revolutionair en onconventioneel, maar ook onzeker ten aanzien van degene tegen wie hij opziet;
voor zijn vader zwak en verwend; voor zijn tante beurtelings het troetelkind van vroeger en dan weer de gevaarlijke bedreiger van haar
gezetenheid; voor de bekende schrijfster Germaine Lemaire een in de
letteren aankomend jongeman, die meer voor haar gaat existeren naarmate hij met eindeloze voorzichtigheid er in slaagt tot de kring van haar
intimi te gaan behoren. Door haar grote invloed op Alain, voor wie
ieder woord van haar telt, is zij zonder het te besef fen — en dit is ook
weer typerend — degene die aan de touwtjes trekt. Het ontwerpen van
een soort spiegelbeeld dat zeker geen zelfportret is — want deze schrijfster behoort tot de oude „wassen-beelden-school - en is dus tegelijk een
1 ) Zie Robbe-Grillet, Le Realisme, la Psychologie et l'Avenir du Roman, handelend
over L'Ere du Soupcon in Critique No. 111/2, 1956.
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tegen-beeld — moet voor N. Sarraute een fascinerende bezigheid zijn
geweest. Tegen het slot van de roman worden aan Alain ideeen in de
mond gelegd, die hem tot een aanhanger van N. Sarraute zelf stempelen. Daarmee wordt over de lijst van de roman heen de mogelijkheid
van een toekomstige breuk in het vooruitzicht gesteld. Het gaat immers,
zo drukt Alain zich uit, (al is dit naar aanleiding van een filosoof ), om
„de grondstof van waaruit men scheppen gaat, . . . . de voorwerpen, de
mensen wanneer men zich aan hen vastzuigt" (p. 307) , zij echter vindt
dat verspilling van krachten. Wellicht komt hier de weifeling van N.
Sarraute zelf aan het woord t.a.v. de door haar als eenling met zoveel
vasthoudendheid voorgestane opvattingen; ook in L'Ere du Soupcon
wijzen enkele passages in die richting. Dat de schrijfster tegenover de
figuur van Germaine Lemaire niet geheel afwijzend staat — afgescheiden van het feit dat een dergelijke stellingname niet in haar lijn ligt —,
hierop zou ook kunnen wijzen dat de pessimistische slotconclusie van
het boek aan geen ander dan aan dit spiegelbeeld in de mond gelegd
wordt: vervalverschijnselen openbaren zich in iedereen, zelfs in de
besten. Misschien is het niet te gewaagd dit te betrekken op de komende revolutie, waarover gesproken wordt in het essay-boek, en is volgens
Nathalie Sarraute de West-Europese beschaving ten dode opgeschreyen.

Mater et Magistra

J. DE MEY S.J.

TN het oktobernummer heeft de redactie reeds een korte beschouwing gewijd
1 aan de nieuwe sociale encycliek. Vele lezers blijken echter geinteresseerd te
zijn in een uitvoeriger beschrijving van de inhoud ervan. We hebben getracht
deze hier dan zo zakelijk en bondig mogelijk weer te geven 1).
Het moderne sociale leven
Wat reeds bij een eerste lezing van de nieuwe encycliek opvalt is de opene,
waarderende onbevangenheid waarmee Johannes XXIII onze moderne maatschappij tegemoet treedt. Nergens voelt men die voor katholieken en voor
oudere mensen zo karakteristieke nostalgie naar vergane structuren van het verleden. Nadat hij de voornaamste punten uit de sociale leer van zijn voorgangers
heeft samengevat en in hun tijdsverband gesitueerd, schetst de Paus in een zeer
breed beeld de grondige wijzigingen van de laatste twintig jaar op nationaal en
internationaal plan.
Hij gebruikt de trefwoorden: atoomenergie, synthetische stoffen, automatisering, moderne communicatiemiddelen en ruimtevaart (24). Op sociaal gebied
wijst hij op de zich ontwikkelende systemen van maatschappelijke zekerheid, de
groeiende verantwoordelijkheidszin van de arbeiderssyndicaten, het stijgend
welvaartspeil en de daaraan verbonden sociale mobiliteit (25). Tenslotte het
politieke terrein overschouwend, noteert hij op nationaal gebied een grotere
activiteit van de burgers zowel als een diepere invloed van de overheid op 's
lands bestel en op internationaal gebied het afsterven van het kolonialisme en
de haast onontwarbare vervlechting tussen de staten (26).
De socialisering

Een aspect van onze maatschappij trekt speciaal de aandacht van de Paus: de
groeiende onderlinge afhankelijkheid der burgers, de steeds toenemende behoefte van de mensen om hun leven en handelen te organiseren in talrijke vormen van samenwerking, dikwijls met privaat- of publiekrechtelijke erkenning
(29). Deze „socialisering" van het leven blijft niet beperkt binnen de nationale
grenzen, maar overspant geheel de wereld: de grote beslissingen worden genomen door regeerders en instellingen die werkzaam zijn op nationaal en internationaal vlak (38); ieder menselijk probleem van enige betekenis heeft supranationale, vaak zelfs mondiale, afmetingen gekregen (72).
Dit sociale proces is een uitdrukking van de menselijke natuur, maar ook
tegelijk gevolg en oorzaak van een steeds toenemende overheidsbemoeiing.
Herhaaldelijk komt de Paus terug „op de natuurlijke neiging van de mensen
zich met elkaar te verenigen om doeleinden te bereiken die hun afzonderliike
1 ) Om de lezer te helpen zijn weg te vinden in de tekst zelf van de encycliek, verwijzen we tussen haakjes steeds naar de nummers van de Vlaamse vertaling door C.
van Gestel 0.P., uitgave S.V. Arbeiderspers, Brussel. Hier en daar hebben we ook
de vertaling van Th. Mulder S.J. in Katholiek Archief (1 en 8 september 1961) gebruikt, die echter geen nummers heeft.
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krachten en middelen te boven gaan" (29); ze zijn immers van nature „congregabiles" en op elkaar aangewezen (78), en de enkeling heeft geen stem meer
in het kapittel (56). Vakverbonden en arbeidersorganisaties worden tot voorbeeld gesteld en zowel de ambachtelijke bedrijven (36) als de landbouwondernemingen (54) worden aangespoord tot het vormen van beroepsorganisaties en
cooperaties. Aldus zullen zij delen in de wetenschappelijke en technische vooruitgang, zullen zij op gelijke rang kunnen komen met de werkers van andere
produktiesectoren en hun stem kunnen verheffen in politick en administratie
(56).
De socialisering is tegelijk oorzaak en gevolg van de groeiende staatsinterventie (29): oorzaak, omdat de groei en de uitbreiding van steeds weer nieuwe
groeperingen aangemoedigd, geordend, juridisch gereglementeerd moet worden
(30); gevolg, omdat het algemeen welzijn aan de overheid steeds zwaardere
taken oplegt (42) tot bevordering en beveiliging van de wezenlijke rechten van
de menselijke persoon (28), zoals medische verzorging, onderwijs, beroepskeuze, hulp aan lichamelijk of geestelijk gebrekkigen (29).
De Paus ziet niet alleen wat er gebeurt, hij heeft ook een open oog voor de
betekenis ervan. Hij waardeert de moderne veroveringen van de mens zeer positief. Dit geldt niet alleen voor de wetenschappelijke en technische vooruitgang,
de economische groei en de toenemende welvaart (65, 68, 86), maar ook voor
het boven beschreven socialiseringsverschijnsel (30). Uit deze steeds groeiende
sociale vervlechting volgt niet noodzakelijk een verlies aan zelfstandigheid; het
is mogelijk, de socialisering zo te leiden dat men er zo veel mogelijk voordelen
uit trekt voor talrijke rechten van de menselijke persoonlijkheid en de nadelen
geheel voorkomen of althans verzacht kunnen worden (30).
Belang van de economie

In een sociale encycliek krijgen de economische wetenschap en de economische politiek vanzelfsprekend een bijzondere behandeling en waardering. Op
verschillende plaatsen beklemtoont de Paus de noodzakelijkheid van de produktiviteitsstijging als eerste voorwaarde tot sociale vooruitgang (28); vooral in
ontwikkelingslanden, waar de industrialisatie nog in haar beginstadium verkeert
(31) en het primitief economisch systeem een blijvende oorzaak is van ellende
en honger (61). Hogere produktiviteit is ook nodig om noodlijdende sectoren
zoals de landbouw op te voeren tot het niveau van de industrie en de dienstenverlening (45), en om achtergebleven streken (57), vooral wanneer het economisch rendement niet evenredig stijgt met de natuurlijke bevolkingsaangroei
(67), harmonisch in de gehele economic in te bouwen.
De Paus hecht in dit verband veel belang aan de opvoeding en het onderwijs
als onmisbare grondslagen van een hogere economische produktiviteit. De redding van de ambachtelijke onderneming en het familiale landbouwbedrijf vergt
een goede technische en algemene vorming (36), zodat zij die daar werken op
de hoogte kunnen blijven van de nieuwste methodes (54). Wil de industriele
sector nog efficienter worden, dan moeten ook de industriele arbeiders een
hogere bekwaamheid en vakkennis bezitten (37). Alle middelen tenslotte moeten aangewend worden om de bevolking van de ontwikkelingslanden beroepskennis en vaardigheid bij te brengen (61) en hun jeugd moet aan de universiteiten van de ontwikkelde landen die wetenschappelijke en technische opleiding
krijgen die beantwoordt aan de eisen van deze tijd (61, 62).
14

218

MATER ET MAGISTRA

De Paus geeft blijk van een groot optimisme ten overstaan van de nieuwe
economische middelen en technieken (52, 41), die de overheid meer dan vroeger in staat stellen, een structurele politiek te voeren om storingen op regionaal
of sectoriaal terrein te voorkomen (57), de schommelingen in de economische
activiteit enigszins in te perken en massale werkloosheid te voorkomen (28).
Op talrijke plaatsen wordt de nadruk gelegd op de verbetering van de infrastructuur: waar transport- en communicatiemiddelen, drinkwatervoorziening enz.
ontbreken, daar wordt elke economische ontwikkeling en sociale vooruitgang
bijna onmogelijk gemaakt of in ieder geval zeer geremd (48, 57). Een ander
structureel element dat meer direct het consumptie-aspect van de economische
activiteit raakt, is de voor een pauselijk document bijna revolutionaire opmerking, dat de systemen van maatschappelijke zekerheid wezenlijk kunnen bijdragen tot een rechtvaardige en billijke verdeling van het nationale inkomen en
aldus de al te grote verschillen tussen de diverse klassen van de bevolking kunnen verminderen (51).
Nieuwe en ernstige problemen
Hoe positief Johannes XXIII ook staat tegenover de pogingen om de uiterHike wereld te beheersen en te transformeren (85) en om de sociale condities te
scheppen die het de mensen mogelijk maakt hun persoonlijke volmaaktheid
vollediger en gemakkelijker te bereiken (30), toch is hij niet blind voor de vele
economische onevenwichtigheden die er in onze dagen nog bestaan (37). Met
een zekere bitterheid merkt hij op dat in de economisch ontwikkelde landen het
juiste begrip van de hierarchic der waarden verloren dreigt te gaan (65).
De encycliek behandelt drie grote soorten van evenwichtsstoringen in het
maatschappelijk leven: de discrepantie tussen de werknemers en de directie van
de ondernemingen; die tussen diverse sectoren en streken in een land; tenslotte
de nog schreeuwender onevenwichtigheid tussen de ontwikkelde landen en de
ontwikkelingslanden.
W/erkgevers en werknemers
Bij de beschrijving van de toestand van de werknemers maakt de Paus een
duidelijk onderscheid tussen de ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen. In
de eerste groep leeft de massa vaak in omstandigheden die niet meer menselijk
zijn, terwijl enkelen er in overvloed en weelde leven. Deze beschamende toestand vindt gedeeltelijk zijn oorzaak in de onvoldoende industrialisatie van deze
landen, maar ook in de onmenselijke belasting van de tegenwoordige generatie
die het slachtoffer wordt van een te snelle opvoering van de produktie of van
buitensporige prestige- of bewapeningsuitgaven (31). In de ontwikkelde landen
ontvangen hele categorieen van werkzame burgers een al te gering loon, dat niet
in overeenstemming is met hun prestatie (31) : niet zelden wordt een overdreven hoge vergoeding toegekend voor prestaties van middelmatige of twijfelachtige waarde (31) en anderzij ds houden de ondernemingen liever geld in uit
de winst, om hun produktie-apparaat te vernieuwen en te verbeteren (33).
Achtergebleven sectoren en streken
Een grote bezorgdheid toont de Paus voor economische sectoren die ten opzichte van de industriele produktie en de dienstenverlening een grote achter-
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stand vertonen: de vlucht van de landbouwbevolking noemt hij een fundamenteel probleem dat zich bijna in alle landen voordoet (45). Gedeeltelijk is deze
verschuiving normaal en ligt ze in de lijn van de voortschrijdende modernisering
van de landbouw zelf, waardoor landbouwarbeiders worden uitgestoten naar de
secundaire en tertiaire sector van de economie (47). Gedeeltelijk is ze echter te
wiiten aan het gebrek aan modernisering zowel van de landbouwsector als van
de landbouwgebieden: verwaarlozing van de infrastrctuur (46) en van het
onderwijs (54); gebrek aan vernieuwingen in de produktietechniek (47); gemis
aan solidariteit en samenwerking (56); het primitieve karakter van de bebouwing (58); Bemis aan evenwicht tussen de landbouwgrond en de landbouwbevolking (58). De moeilijkheden van de landbouwersstand spruiten ook voort
uit het eigen karakter van de landbouweconomie: de inkomsten worden er trager
gevormd (49) en met grotere risico's, zodat de kapitaalkrachtigen niet bijzonder
geneigd zijn in de landbouw te investeren (50); de natuur van de landbouwprodukten vergt enerzijds een doelmatige prijsbescherming ten voordele van de
producenten en anderzijds een prijspeil dat voor alle verbruikers toegankelijk is
(52). Tenslotte is het niet te verwonderen, dat in een dergelijk zwak economisch kader psychologische oorzaken zich scherper zullen laten gevoelen: de
zucht naar sensatie en avontuur, de dorst naar een vrijer leven (45), het gebrek
aan fierheid over eigen werk (55, 56) lokken de landbouwbevolking naar de
stad (45).
Ontwikkeld'e landen en ontwikkelingslanden
De derde grate evenwichtsverstoring, tussen de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden, is wellicht het belangrijkste vraagstuk van onze tijd (59). De discrepantie is bier nog schreeuwender dan in de andere sectoren van de maatschappij (26) omdat de inwoners er bijna omkomen van gebrek en hanger en
niet eens de elementaire menselijke rechten genieten (59). Deze onmenselijke
toestand is te verklaren door het primitief economisch systeem (61), de onbillijke verdeling van de goederen over alle leden van de maatschappij (31, 62),
het tekort aan onderwijs en opvoeding (61, 66) en tenslotte door de wanverhouding die bestaat tussen de snelle aangroei van de bevolking, de trage economische ontwikkeling en de beschikbare bestaansmiddelen, zodat een verbetering
van de levensstandaard bier bijna onmogelijk wordt (67). Deze al te grate
tegenstelling tussen de economische en sociale toestanden in de wereld rnaakt
een duurzame vrede onmogelijk (59).
Miskenning van hogere waarden
Deze evenwichtsstoringen kunnen gedeeltelijk opgelost worden door een
uitgebreider en beter geordende economische activiteit (28). Het op gang brengen van de economische ontwikkeling volgens de moderne regels en methodes
(61) is echter niet de hoogste waarde, doch slechts een middel (65). Zolang de
essentièle waarden worden miskend en verkracht, zolang de mens de vooruitgang van de wetenschap en de techniek en de stoffelijke welvaart zoekt als zijn
hoogste goed, zal er in de wereld geen rechtvaardigheid en geen vrede heersen
(77). Nooit zullen de mensen er in slagen hun onderlinge betrekking tot evenwicht te brengen, indien ze niet opnieuw doordrongen worden van de zin van
hun waardigheid, die de eerste en laatste bestaansgrond is van alle sociale instellingen (78).
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De natuurlijke behoefte aan religie mag niet beschouwd worden als een uiting
van het gevoel of een produkt van de verbeelding, strij dig met de vooruitgang
van de beschaving. Het produktieritme mag de mens niet beroven van de zondagrust en de zondagsmis (87). De mens mag niet geofferd worden aan de
wetten van vraag en aanbod noch aan de willekeur van de machtigen (31) of
aan de tirannieke macht van de staat (28), zelfs niet aan het economisch welzijn
van de toekomstige generaties (31).
Om het probleem waarvoor sommige streken en ontwikkelingslanden staan
ten gevolge van hun enorme bevolkingsaangroei, in de kern op te lossen, moet
men het niet zoeken in methoden waardoor behalve de door God gevestigde
zedelijke orde ook de voortplanting van het menselijk leven zelf wordt aangetast.
Integendeel, de mens moet zich inspannen om met het gebruik van alle technische en wetenschappelijke hulpmiddelen een diepere kennis en een grotere
beheersing van de natuur te verkrijgen (68).
Hu1p aan de ontwikkelingslanden mag de tradities en de eigen levensstij1 van
deze landen niet schenden (63), noch hun eigen zedelijk besef, dat de grondslag is van de ware beschaving, aan het wankelen brengen (65). Deze hulp mag
ook geen nieuw kolonialisme beogen: zij moet de ontwikkelingslanden in staat
stellen door eigen kracht hun sociale en economische opgang te bewerken (64).
Dat de vorming van een wereldgemeenschap in de echte zin van het woord
zo moeilijk is, vindt zijn reden niet in het in gebreke blijven van de wetenschap,
de techniek of de economie, maar in de afwezigheid van wederzij ds vertrouwen
(74). De oorzaak van dit wantrouwen ligt hierin, dat de staatsleiders de orde
van de waarheid en gerechtigheid die op God gefundeerd is niet erkennen en
eerbiedigen (75). Dit leidt tot de overtuiging dat men alleen recht kan verkrijgen met geweld (74). De rijkdommen van de natuur (73), de wetenschappelijke ontdekkingen, de technische uitvindingen en de economische overvloed
worden misbruikt tot vernietiging van het menselijk geslacht (71).
Ordening volgens de christelijke leer
Sprekend over de gevaren van de socialisering zegt de Paus zeer lapidair, dat
de juiste oplossing des te gemakkelijker zal bereikt worden, naar mate twee
factoren beter met elkaar in evenwicht zijn: aan de ene kant reele autonomie
voor de enkelingen en groepen en wederzijdse samenwerking; van de andere
kant overheidsleiding, die de initiatieven van de burgers op de juiste manier
ordent en ondersteunt (30).
De eerste drager van ordening volgens het christelijke levensbeeld is en bligt
de afzonderlijke mens: het is zijn recht en plicht de eerste verantwoordelijke te
zijn voor zijn onderhoud en dat van zijn gezin (28); ieder economisch bestel
moet hem vrijheid van arbeid toestaan en vergemakkelijken (28); zijn natuur
eist dat hij verantwoordelijkheid draagt voor de hem toevertrouwde taak en zich
door zijn arbeid kan volmaken (34).
Rechtvaardige en billijke vergoeding van het werk
De vergoeding van de arbeid van de loontrekkers (32), van de ambachtelijke
ondernemers (36), van de landbouwers (45), van de directie van de ondernemingen en van de kapitaalverschaffers (33), ja, de graad van financiering van
de ondernemingen uit de winst (33) moet bepaald worden door de rechtvaar-
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digheid en de billijkheid. Rekening houdend met de beschikbare rijkdommen,
die van land tot land en van periode tot periode kunnen verschillen (32), moet
het loon van de arbeider in overeenstemming zijn met zijn bijdrage tot het
algemeen welzijn, tot het welslagen van de onderneming en tot het nationale
inkomen (31). Aldus onttrekt de Paus, zoals zijn Voorgangers, het hele verdelingsprobleem aan de alleenheerschappij van vraag en aanbod op de markt en
aan de willekeur van de machtigen (32): onscrupuleuze machtigen, die de
ellende der anderen schaamteloos uitbuiten (28); machtigen die bevoorrechte
categorieen scheppen in land en arbeidersstand (33) en die in het staatsbeheer
een economische overmacht in handen krijgen tot nadeel van het algemeen welzijn (42); machtigen tenslotte die omwille van een overdreven nationaal prestige en ten inadele van de tegenwoordige generatie al te vlug de economische
achterstand van hun land willen ophalen (31) of, op het ondernemingsplan,
door autofinanciering een snel en belangrijk toenemende produktiecapaciteit
willen veroveren (33).
Zoals we boven reeds hebben gezegd, worden de stelsels van maatschappelijke
zekerheid uitdrukkelijk in verband gebracht met het verdelingsprobleem en
wordt hun de taak opgedragen de globale inkomsten van de nationale gemeenschap rechtvaardig te verdelen over de verschillende klassen van de bevolking
(51).
Recht op privaateigendom
De verdeling van de goederen wordt in de encycliek niet alleen functioneel
maar ook structureel gezien: ze moet niet alleen een menswaardig bestaan mogelijk maken, maar ook een grotere vrijheid (40) en speciaal een grotere produktievrijheid waarborgen (28).
Het eigendomsrecht, ook van produktiegoederen, geldt voor alle tij den: het
behoort tot het natuurrecht. Het is zowel een waarborg van de wezenliike vrijheid van de menselijke persoon — waar politieke stelsels dit recht niet erkennen, worden de fundamentele uitdrukkingsvormen der vrijheid onderdrukt of
geheel verstikt — als een onmisbaar element van de sociale orde: het bevordert
de uitoefening van de verantwoordelijkheid op alle gebieden, heel speciaal op
economisch gebied (28), en vormt een element van rust en stabiliteit in het
gezin, van vrede en voorspoed in de maatschappij (40). Daarom stelt de Paus
uitdrukkelijk dat de staat en andere publieke rechtspersonen hun eigendom
slechts dan mogen vergroten wanneer het algemeen welzijn dit duidelijk eist,
zonder dat er gevaar bestaat dat het particulier bezit overmatig beperkt of, wat
erger is, volledig afgeschaft wordt (42). Ook moet „men" — de Paus specificeert niet verder — zich daadwerkelijk inspannen om het privaateigendom over
alle maatschappelijke klassen te spreiden (41): het is tegenwoordig helemaal
niet moeilijk, een ruimere vorm van bezitsspreiding in het leven te roepen in de
vorm van woningen, grond, uitrustingsgoederen of aandelen in middelgrote en
grote ondernemingen (41). Spreiding van het bezit ander de arbeiders in de
vorm van mede-eigendom aan de onderneming beschouwt de Paus als een van
de meest wenselijke oplossingen om tot een rechtvaardige verdeling te komen
(33 ).

Recht op actieve deelname in de produktie
Een economisch systeem waarin het produktiepeil zeer hoog zou zijn en waarin

222

MATER ET MAGISTRA

de goederen billijk verdeeld zouden zijn, is nog in strijd met de rechtvaardigheid, wanneer daarin de waardigheid van de mens in verdrukking komt, zijn
verantwoordelijkheidszin wordt afgestompt of zijn initiatief wordt uitgeschakeld
(34). Uitvoerig, maar steeds voorzichtig en zonder vaste regels te willen voorschrijven, bespreekt de Paus het gewettigd verlangen van de arbeiders, actief
deel te nemen aan het leven van de particuliere of publieke ondernemingen
waarin ze werken (37): ze moeten hun stem kunnen laten horen, hun bijdrage
kunnen leveren tot de ontwikkeling van het bedrijf; ze mogen niet gedwongen
worden, zich passief te houden tegenover beslissingen over hun arbeidscontract
of hun prestaties; de eenheid van leiding moet gehandhaafd blijven, maar dit
sluit niet uit dat de werknemers in staat moeten gesteld worden een grotere
verantwoordelijkheid op zich te nemen (37).
De organisatie

Naast de menselijke persoon stelt de encycliek de ordenende taak in het licht
van de verschillende organisaties. Boven hebben wij reeds gewezen op de noodzakelijkheid en het nut van deze groeperingen en bewegingen in de toenemende
socialisering van onze maatschappij. De vakbonden en de werkliedenorganisaties
die steunen op de christelijke leer worden aangemoedigd verder de belangen
van de arbeidende klassen te verdedigen en voor hun stoffelijke en geestelijke
verheffing, towel op nationaal als internationaal vlak, te blijven opkomen. Een
vaderlijke goedkeuring ontvangen zelfs de katholieken die, zo zegt de Paus,
uitstekend werk verrichten in andere beroeps- en vakorganisaties die zich laten
leiden door de beginselen van de natuurwet en ieders religieuze en zedelijke
vrijheid eerbiedigen (38). Zo overtuigd is de Paus van de noodzakelijkheid van
de arbeidersverenigingen, dat hij het noodzakelijk of minstens opportuun acht
dat naast de kapitaalverschaffers ook zij hun stem kunnen doen horen bij de
machten en instellingen die werkzaam zijn op het wereldvlak (38). Op grond
van het subsidiariteitsbeginsel (28) eist de Paus voor deze organisaties een
echte autonomie tegenover de staat en hij bevestigt met klem dat ze daadwerkelijk door eigen wetten moeten geleid worden en hun eigen belangen moeten
kunnen nastreven (30).
Twee beperkingen echter schrij ft hij voor. Eerst en vooral moeten ze een
werkelijke gemeenschap zijn en bijgevolg hun leden waarderen als personen en
hen opwekken om actief aan het groepsleven deel te nemen (30); ze mogen
hen niet hinderen in hun religieuze en zedelijke vrijheid (38). Bovendien moeten de verschillende organisaties hun belangen nastreven in oprechte samenwerking onder elkaar en ten bate van het algemeen welzijn. Even sterk als de Paus
de gewettigdheid aanvaardt van wat we in moderne taal zouden noemen de
„pressure groups", even sterk beklemtoont hij dat het streven van deze groepen
niet mag gericht zijn op strijd maar op onderlinge samenwerking (38); waar ze
de macht en het belang van hun organisatie willen tonen, moeten ze binnen de
grenzen van de moraal en de wettelijkheid blijven en hun rechten en belangen
in overeenstemming brengen met die van andere groepen; ze moeten zich gevoelig tonen voor de eisen van het algemeen welzijn en het hunne daartoe
bij dragen (56) .
De staat

Als derde, onmisbare, ordenende factor in het moderne leven noemt de Paus
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de staat. Waarschijnlijk is er geen enkel pauselijk document waarin de rol van
de staat zo realistisch en tevens zo positief gewaardeerd wordt als in Mater et
Magistra.

De staat moet eerst en vooral het geheel van sociale condities scheppen die
het de mensen mogelijk maakt hun persoonlijke volmaaktheid vollediger en
gem.akkelijker te bereiken (30). hij moet de economische en sociale infrastructuur verbeteren ten voordele van achtergebleven sectoren (46) of noodlijdende
streken (57); hij moet het particulier initiatief steunen door een aangepaste
fiscale politiek en kredietorganisatie (36, 50); in sommige omstandigheden
moet hij zorgen voor een doelmatige prij sbescherming (52). Krachtens het
subsidiariteitsprinciep moet de staat echter met vertrouwen de economische ontwikkeling in de handen geven van het particulier initiatief, overal waar dit
mogelijk is (57). Zijn taak bestaat er dan in, het particulier initiatief en de
daaruit ontstane machtsituatie te ordenen en te richten naar het algemeen welzijn. Anders dreigt het gevaar dat gewetenloze machtigen de ellende der mensen
uitbuiten (28) of dat sommige objectieven van grate ondernemingen in striid
komen met het algemeen belang (39). De georganiseerde beroepen moeten
door de overheid telkens weer op elkaar afgestemd en naar het algemeen welzijn
georienteerd warden, zodat de drie grate sectoren van het economisch leven: de
landbouw, de industrie en de dienstenverlening, ander haar leiding gelijktij dig
en evenwichtig tot ontwikkeling komen (57).
Vooral op economisch gebied wordt de staat een ordenende taak toegewezen.
Meer dan in andere documenten worden in Mater et Magistra economische
technieken, diensten en methodes aangeduid waarmee de staat zijn economische
functie kan en moet vervullen (28). Weer spreekt de Paus zich niet definitief
uit over concrete toepassingen, maar duidelijk vraagt hij van de bewindvoerders
een grotere en beter geordende activiteit op economisch gebied. Al kunnen de
objectieven verschillen van land tot land en van periode tot periode (32) en al
moeten de technieken telkens in die vorm en in die mate aangewend worden die
het meest passend zijn (33), de staat krij gt een rol toegewezen waar het gaat
om mede-eigendom (33) en bezitsspreiding (41), om de actieve deelname van
de arbeiders in het bedrijf (37), om het opvangen van de landbouwemigratie
(47) en het economisch leefbaar maken van achtergebleven streken (57). Zander aarzelen erkent de Paus ook het recht van de staat en van andere publieke
rechtspersonen eigenaar te zijn, ook van produktiegoederen, wanneer het algemeen welzijn dit nodig maakt, zonder dat het privaateigendom aangetast wordt
en op voorwaarde dat de leiders ervan vakkennis paren aan eerlijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel (42).
* * *

Men heeft Mater et Magistra een pastorale encycliek genoemd, die meer een
beroep doet op het hart dan op de geest, een homilie die meer aanspoort tot
sociale daad dan klaarheid brengt in het sociaal denken. Ontegenzeggelijk mist
de encycliek in haar opbouw die uitgebalanceerde verhoudingen en in haar terminologie die wetenschappelijke scherpte die vroegere pauselijke documenten
kenmerken. Men kan het jammer vinden dat de vertalers — de oorspronkelijke
tekst schijnt in het Italiaans te zijn — het misschien minder esthetisch maar
beter verstaanbaar kanselariilatiin hebben geofferd aan het zeer klassieke maar
de realiteit minder benaderende ciceroniaanse Latijn. En verder kan men niet
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ontkennen dat de arbeidersorganisaties en de landbouwgroeperingen meer dan
de ondernemers hun werking met citaten uit Mater et Magistra zullen kunnen
staven !
Bepaalde begrippen, die tot de verworvenheden van de katholieke sociale leer
schenen te behoren, zoals „de corporatieve beroepsstanden" en „de sociale rechtvaardigheid" worden in Mater et Magistra niet of zeer weinig aangewend en dan
nog in een vage betekenis. Nieuwe begrippen zoals „de actieve aanwezigheid
van de arbeiders in het produktieproces" en begrippencombinaties zoals „rechtvaardigheid en billijkheid" of „rechtvaardigheid en menselijkheid" zullen nog
veel studie vragen van specialisten in de katholieke sociale leer en in de moraaltheologie, terwijl de dogmatici de bindende kracht zullen moeten bepalen van
de principes en de technieken welke in de encycliek zo veelvuldig voorkomen.
Het eigene van Mater et Magistra ligt vooral in de ruimere toepassing van de
algemene principes op de ernstige problemen van de moderne wereld. Niet
alleen in de verdeling van de goederen maar ook in de produktie en in de structuur van de produktie-organen moet de rechtvaardigheid in acht genomen worden (34). Niet alleen de zorg voor het algemeen welzijn en het behoud van de
sociale vrede maar „rechtvaardigheid en billijkheid" gelden ten opzichte van
achtergebleven sectoren en streken en landen. Het is jammer dat Mater et Magistra niet woordelijk een andere schreeuwende ongelijkheid heeft vermeld, nl.
die tussen de kinderrijke en de kinderarme of kinderloze families, en dat tussen
de vele aangeprezen technieken om de landbouwsector op te voeren tot het peil
van andere sectoren niet nominatim over de noodzakelijke bodemreorganisatie
wordt gesproken.
Men heeft beweerd dat Mater et Magistra teveel op Italiaanse toestanden is
afgestemd. Ontegenzeggelijk heeft Johannes XXIII bij de beschrijving van
sommige sectoriale problemen en regionale evenwichtsverstoringen Italiaanse
toestanden op het oog gehad. Men mag echter niet vergeten dat de Italiaanse
situatie wellicht meer „katholiek", meer typerend voor de gehele wereld is, dan
de situatie in Belgie of Nederland. De overgrote meerderheid van de katholieke
gelovigen, en aan hen is toch hoofdzakelijk de boodschap van de Paus gericht,
leven niet in hooggeindustrialiseerde landen maar in ontwikkelingslanden, waar
zowel in de produktie als in de verdeling van de goederen de meest elementaire
rechten van de mens met de voeten worden getreden.

R. GELDERMANS

Athos,
citadel der Orthodoxie

I. Het verleden
THOS, in strikte zin de 2033 meter hoge bergtop, kwam reeds in de oudA
heid naast Akte
voor als de benaming voor het gehele schiereiland.
Homerus vermeldt in zijn Ilias de berg, Herodotus noemt hem in zijn Historiae
1)

en Aeschylus in zijn Agamemnon. Strabo vertelt over de berg, hoog en gelijkend op de borst van een vrouw, waarvan voor de bewoners van de top de
zonsopgang reeds een feit was en het werken in het zweet des aanschijns gold,
terwij1 voor degenen, die aan de voet bij de kust woonden, juist het eerste
hanegekraai weerklonk. Plutarchus verhaalt, hoe een zekere Stasicrates eens tot
Alexander de Grote had gezegd, dat men geen berg zo gemakkelijk de gestalte
van een mens kon geven en dat hij op bevel van de koning de Athos zou
omtoveren in een in de verre omtrek zichtbaar monument van de vorst. Tenslotte geeft Marcus Antonius aan de berg de aardige naam van „de kluit van de
wereld" 2 ). De zeevaarders bewonderden de grote kegel, waarvan de avondschaduw nog de runderen van het naburige eiland Lemnos bedekte 3 ). Voor
diezelfde zeevaarders was overigens de piek met omringende rotsen een gevaarlijk punt, getuige onder meer het feit, dat in 492 Mardonios met zijn Perzische
vloot schipbreuk leed bij deze kaap 4). Vandaar dat Xerxes bij een volgende
expeditie in 483 pogingen ondernam een kanaal te graven door de isthmus,
hetgeen evenwel nooit tot voltooiing kwam en waarvan hedentendage de sporen
nog zichtbaar zijn.
De beide andere landtongen van Chalcidice, Cassandra en Longos, kenden al
vroeg belangrijke nederzettingen. Athos echter werd slechts sporadisch bewoond
en dan vaak nog door niet-Grieken. Op deze wijze bezat het uiteraard geen
enkele stad van betekenis. Een en ander is zeer wel begrijpelijk, als men de
lokale situatie in ogenschouw neemt. Een landtong met een oppervlakte van
321 km 2 biedt een heuvelachtig, ja soms bergachtig terrein, afwisselend kaal en
bebost, waarbovenuit zich de piek verheft, die bijna overal zichtbaar is en,
gehuld in een waas, het geheel geheimzinnig domineert. Steil uit zee rijzen
rotspartijen omhoog en tesamen met de holen en ravijnen en het gebrek aan
water maakt dit alles een onherbergzame indruk. Ten tijde van het Romeins
Imperium was het schiereiland zo goed als verlaten. Deze eenzaamheid en
onherbergzaamheid hebben haar aantrekkingskracht niet gemist voor hen, die
zich naar het woord van de evangelist wilden terugtrekken: „Komt nu met mij
naar een eenzame plaats" 5 ). Aan het Griekse woord voor „zich terugtrekken",
1) Thuc. 4, 109; Diod. 12, 68, 5.
2) Hom. XIV, 229; Hdt. 7, 22; Aesch. Ag. 284 289; Strabo VII Fr. 35; Plut.
Alex. 72 6 f; M. Anton. de seipso 6, 36.
3) Soph. ap. Etymol. M. p. 26, 17.
4) Hdt. 6, 44. Later is een tweede maal een vloot te pletter geslagen tegen de
rotsen van de Athos, en wel die der Spartanen onder Epicles in 411.
5) Marc. 6, 31.
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dvaxwei%v, in de parallelle passage in de H. Schrift 6 ) hebben de eerstelingen
van het Oosters monnikendom hun naam „anachoreten" ontleend.
Hoewel de historie van de Athos eerst aanvangt in 961/963, mogen we aan
de hand van verschillende gegevens en aanwijzingen aannemen, dat zich hier
vanaf de 4e eeuw monniken in absolute afzondering terugtrokken, de zgn.
anachoreten of eremieten 7 ). Individueel vestigden zij zich bij het Xerxeskanaal en in de naburige vlakte, waar zij minder de gevaren van het binnenland
te duchten hadden, of trokken verder en namen hun intrek in de holen en
spelonken van de Athos. leder menselijk contact ontvluchtend leidde de eremiet
daar al vastend en biddend een zeer verstorven bestaan. Als prototype van dit
eerste stadium beschouwt men Petros de Athoniet, die nauwelijks gekleed meer
dan vijftig jaar in een grotwoning verbleef met als enig voedsel wat kruiden en
wortels. Gregorios Palamas gaf van hem in de 14e eeuw een bekend geworden
biografie. Heden nog bezoeken de monniken graag deze plek, gelegen aan het
pad van de Mejisti Lavra naar Kerasia.
In een volgend stadium gingen enkele eremieten samenwonen en aldus
ontstonden lavra's (Accij ea = eremietenwoning; een naam, ontleend aan het
semi-eremitisch monnikendom in Egypte). Zo'n kleine lavra omvatte enkele
cellen en was eigenlij k een overgangsvorm tussen het vroegere zuivere eremietenbestaan en het latere xotvOtov (gemeenschapsleven). Karakteristiek voor
deze tijd is de figuur van Euthymios van Thessaloniki, die na drie jaar in een
hermitage gewoond te hebben, rond 862 de leiding kreeg van een lavra, en zelf
ook andere lavra's stichtte.
Het derde en laatste stadium, alvorens Athos officieel in de historie trad,
nam een aanvang, toen Johannes Kolovos, een leerling van de bovengenoemde
Euthymios, tussen 869 en 873 een klooster stichtte in de nabijheid van het
huidige Ierissos. Onenigheid ontstond tengevolge van de bouw van dit klooster
met de eigenlijke eremieten. Rand 872 ontving Kolovos een (nyailtov (bijzondere oorkonde) van keizer Basileios I, die hem het bezit van dit gebied
rond Ierissos toestond en het toezicht gaf over de eremieten op de Athos.
Niettemin liet de verhouding tussen de Kolovieten en de Athoseremieten in de
daaropvolgende jaren nog veel te wensen over. Het enig gunstig gevolg hiervan
was, dat de monniken langzamerhand kwamen tot een zekere organisatie, bestaande uit de yee6vraw xaVibea (raad van ouderen). Deze raad kwam bijeen
in Man (het midden), welke naam later is veranderd in Kaevis (hoofdplaats);
deze naam bleef bewaard tot op de dag van vandaag. Een van hen erkenden
zij als de neCorog (eerste). Protos Andreas wist in 911 van keizer Leo VI de
onafhankelijkheid te verkrijgen van alien, die op de Athos woonden.
Na de eerste periode van de geschiedenis der monnikenrepubliek, omvattende
de drie bovengenoemde stadia, ving een tweede (de eerste historische) aan in
de jaren 961 - 963, toen namelijk de lileytarn Actijea (Grote Lavra) werd
gesticht door de H. Athanasios. Deze periode, doorlopend tot 1453, is die der
koinobitische kloosters. Rond 958 verliet Athanasios, geboren te Trapezus in
Pontos, zijn klooster in Klein-Aziè en trok naar de Athos. Na de overwinning
van Creta door zijn vriend, keizer Nicephoras in 961, kon hij met diens hulp
6) Matth. 14, 13.
7) J. Maquet e.a.
Le Tibet de l'Occident, in Paris Match d.d. 8 april 1961,
pg. 76. „Lui-meme (een anachoreet) dit:
vis la oil les betes meme ne peuvent pas
vivre ...
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aanvangen met de stichting van de Mejisti Lavra, tot op heden het grootste en
meest indrukwekkende klooster op de Athos. Niettegenstaande de naam lavra,
was het gestichte klooster een xotvOicitov: de monniken leefden in gemeenschap. In de jaren 970 en 971 stelde Athanasios zijn rvatx6v (monnikenwetboek) op. Daarin vindt men regels aangaande de proeftijd der novicen, het
verbod eunuchen of kinderen toe te laten, aanwijzingen voor de keuze van de
abt en het beoefenen van de armoede. Tevens bevat dit typikon van Athanasios
het bekende „niets wat vrouwelijk is, mag de Athos betreden", aangezien de
monnik immers volkomen of stand heeft gedaan van de vrouw 8). In het jaar 971
of 972 werd in Karyes het eerste officièle typikon geredigeerd, tegelijkertijd
gesanctioneerd, door keizer Johannes Tzimiskes. Dit typikon, geschreven op een
boksvel en vandaar ook wel „tragos" genoemd, is als het ware de stichtingsoorkonde van de Athos. In grote trekken overeenstemmend met het typikon
van Athanasios geldt deze Magna Charta als een van de belangrijkste historische
documenten van de H. Berg en wordt thans nog zorgvuldig bewaard in een
houten kist in de archieven van het H. Parlement te Karyes. Tesamen met het
typikon van Athanasios zelf vormt het nog steeds de basis van het monniksleven op de Athos 9).
Meer en meer geraakten de eremieten en de semi-eremitische nederzettingen
nu op de achtergrond. Tegen het einde van de 10e eeuw traden de belangrijke
kloosters Vatopedi en Iwiron in het licht der geschiedenis, gevolgd door verschillende andere. In deze bloeitijd echter leidde het grate aantal monniken,
afkomstig uit alle streken van de Balkan, tot allerlei moeilijkheden. Verschillen
tussen hen onderling en de verhouding van de abten ten opzichte van de Protos
deden keizer Constantijn IX Monomachos in september 1054 het zgn. tweede
typikon uitvaardigen, hetwelk een regeling en uitbreiding inhield van alle
vroegere voorrechten. Het werd in juni van het daarop volgende jaar door
middel van een speciale xevcrOflovillos 26yos (gouden oorkonde) door de
keizer bevestigd. Deze zelfde keizer was het ook, die de monnikenrepubliek de
bekende benaming „Heilige Berg" verleende. Een Aljets ( beslissing) van
keizer Alexios Comnenos in november 1093 en een Vintaya (verordening) in
oktober 1109 bevestigden de vrijheid en onafhankelijkheid der monniken;
Athos was een souvereine staat ander de bescherming van de keizer.
Een vermeldenswaardig feit uit de 12e eeuw is de intrede van een nieuw
element op de H. Berg, het Slavisch element. De Russen vestigden zich in het
midden van deze eeuw in het klooster Xylourgou, hetwelk zij na 20 jaar verlieten om een ander oud klooster na restauratie te betrekken. Dit werd gewijd
aan de H. Panteleimon, en als het zgn. Roussikon zou het later in de 19e en
20e eeuw van zich doen spreken. De Servische vorst Stephanos Nemanja en
zijn zoon Rastko (later Sabbas geheten) herstelden in 1198 eveneens een oud
verlaten klooster; het kreeg de naam Chilandari en dit oudste Servische klooster
en nationaal heiligdom werd door hen bevolkt met monniken van hun eigen
afkomst.
8) Slechts eenmaal is hiervan afgeweken, toen namelijk in 1912 de koningin van
Griekenland met haar gemaal een hezoek bracht aan de H. Berg.
9) Naast het belang voor de geschiedenis van de Athos is deze tragos van grote
betekenis voor de moderne Griekse palaeographie, aangezien dit omvangrijke stuk een
belangrijk licht werpt op het zgn. vroege minuskeischrift. cf. F. Dolger — M
V änchsland Athos. Miinchen 1943, 94 - 95.
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Belangrijk in de 13e eeuw was de vat van het Byzantijnse Rijk, na de inname
van Constantinopel in 1204 en de stichting van het Latijns Imperium. De
orthodoxe godsdienst werd overal onderdrukt, monniken werden verbannen en
vervolgd, kloosters hadden het zwaar te verduren van Westerse piraten; de
beruchte Franki wilden zelfs de H. Berg tot Latijns grondgebied maken. De
Athonieten wendden zich, toen zij Been uitweg meer zagen, tot paus Innocentius
III, die op dat moment de tijd rijp achtte voor zijn idealen. Overigens was zijn
interventie van ondergeschikt belang en bevrijdde veeleer de herovering van
Constantinopel in 1261 door Michael VIII Palaeologos de H. Berg van allerlei
invasies. Om politieke redenen trachtte deze keizer de Griekse en Romeinse
kerk met elkaar te verenigen, doch het verzet van vele monniken maakte deze
kerkpolitiek en de daaruit voortgekomen beslissing van het concilie van Lyon
in 1274 tot een farce. Inmiddels kregen ook de Bulgaren hun klooster, namelijk
Zoographou (het klooster van de schilder).
Een van de meest fatale catastrofen, zo niet de fataalste, beleefde Athos in
het begin van de 14e eeuw, toen rebellerende huurlingen van Andronicos II,
een compagnie Catalanen, niemand en niets ontzagen in Macedonia, en ook
op de H. Berg moordden en verwoestten. Toch keerde het monnikenleven
spoedig terug en tegen het midden der eeuw waren vele kloosters weer herbouwd en even later werden er zelfs drie nieuwe gesticht, Simonos Petras,
Pantokrator en Dionysiou. Rond 1500 bestonden 19 van de huidige 20 kloosters 10). Deze zelfde 14e eeuw bracht Athos overigens ook op andere, en
zeker niet minder beduidende wijze, in de historie. Tegelijk namelijk met het
opkomend idiorrhythmisch systeem (karakteristiek voor de volgende derde periode) ontstond de zgn. hesychastenstrijd. Deze strijd, die in de jaren 1341 tot
1351 geheel de Oosterse kerk in grote beroering bracht, ging uit van Athos,
dat daarmee zijn centrale positie in de Orthodoxie duidelijk accentueerde.
Het hesychasme, dat eigenlijk al van meet af aan bestond in het Griekse
Oosten als een levens-, een gebedsvorm van de eremiet, die zich in alle stilte
en rust ( iv 4ovxia ) wijdde aan contemplatie, kreeg in deze tijd een meer
genuanceerde betekenis in het bekende psycho-physische gebedsmiddel en de
strijd dienaangaande. De hesychasten ( 4crvxacivrEs ) wendden zich volkomen
af van de wereld om in een absolute afzondering en een mystieke versterving
te geraken tot een volledige eenheid met God 11 ). Het schouwen van het
„ongeboren licht" van de Thabor gold als het meest verheven ideaal en voor
deze vereniging met God wendde de monnik het zgn. „geestelijk gebed" of
„Jezus-gebed" aan. Talloze malen herhaalde hij het „Heer Jezus Christus,
ontferm U over mij", waarbij het begin inademend en na een inhouden van de
adem vervolgens het slot uitademend werd gebeden. Deze speciale gebeds10) Stravronikita werd eerst gesticht in 1541.
11) Cf. voor interessante parallellen in de oudheid, waar in de mysterien de
ingewijde zich geheel inzet om te geraken tot de avvovala 64) (eenheid met de god),
mijn artikel „Antieke Mysterien" in „Streven" XII, 1959, 426 - 428. Voorts is ons
uit de Indische philosophie en religie bekend de Yoga-praxis als een streven zich
door lichamelijke en geestelijke afstervings- en concentratiemethoden, die veel overeenstemming vertonen met die der hesychasten, een direct contact en een eenwording
met een hoogste macht te verwerven. Een laatste treffende gelijkenis is die met de
monniken in Tibet, die eveneens in absolute afzondering en hoogste concentratie de
mystiek beoefenen, daarbij voortdurend de zgn. mantras reciterend („Om mani padme
hum").
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methode vereiste, — aldus leerde Simeon de Nieuwe Theoloog (949 - 1022) —
dat de monnik zich zou terugtrekken, de deur sluiten en de geest afwenden van
al her tijdelijke en aardse. Vervolgens moest hij de kin op zijn Borst laten steunen en gespannen het oog richten op de navel (hetgeen Barlaam later spottend
deed spreken van „omphaloscopie"). Na aanvankelijke duisternis zou men bij
gedurig volhouden een blijvende vreugde vinden, en ervaren wat men nooit
eerder had ervaren, namelijk door de sluier van het hart zichzelf gehuld te zien
in een bovenaards en goddelijk licht, een licht dat los stond van alle tijd en
schepping, een eeuwig licht, gelijk aan hetwelk de apostelen op de Thabor
Christus' heerlijkheid manifesteerde.
Ten aanzien van deze gebedsmethode en later nog meer ten aanzien van het
ongeschapen licht rezen grote discussies. De Calabrische monnik Barlaam
ontketende een ware strijd tegen het hesychasme door te stellen, dat de apostelen niet een ongeschapen licht op de Thabor konden waarnemen en dit bijgevolg als iets stoffelijks en geenszins als iets eeuwigs gedacht diende te warden.
Zag men daarentegen het Thaborlicht als iets goddelijks, dan moest dit in
Gods wezen zelf liggen en aldus werd zijn wezen zintuigelijk waarneembaar.
En dat ware een blasphemie! Daartegenover trachtte Gregorios Palamas (12961359) in zijn „Triaden" de ervaring der hesychasten te definieren en deze zo
objectief mogelijk voor te stellen 12 ). Hij maakte een subtiel onderscheid tussen
de goddelijke transcendente wezenheid (aoia-niet mededeelbaar en gelegen
buiten de waarneming) en de goddelijke werkzaamheden (ivieyEtat - mededeelbaar en vatbaar voor de waarneming). In deze laatste categorie lag het
Thaborlicht, dat de apostelen eenmaal zagen en welk praerogatief thans nog de
hesychasten deelachtig werden, als een goddelijke werking, een energie van
God.
Deze theologische controverse tussen de Latijnse en de Griekse kerk, welke
zich later nog verplaatste naar het terrein van de mystiek, liep na verschillende
synodale vergaderingen tenslotte uit op de synode van 1351, waar de diverse
strijdpunten werden vastgesteld en de mystische theorie van de hesychasten, zij
het niet in haar geheel, dan toch in haar kern (het ongeschapen goddelijk licht,
different van de goddelijke transcendente wezenheid) als de officiele leer der
Griekse kerk erkend. De eeuwen door, en met name in de 18e eeuw, bleef deze
gebedstraditie in ere op de H. Berg. Vooral bij de Russische monniken nam zij
een belangrijke plaats in en oefende als zodanig tot 1917 een grote invloed uit
op de Russisch-orthodoxe kerk 13 ). Ook in onze dagen nog beoefent men deze
gebedstechniek op de Athos, en trekt de monnik zich dus terug in de eenzaamheid am er de bekende gebedsformule eindeoos vele malen te reciteren, in de
hoop dat hij eenmaal het niveau bereikt, waarop het Jezusgebed een deel van
zijn wezen uitmaakt, een soort van geestelijke ademhaling is, die zelfs 's nachts
en tij dens het gesprek met anderen niet ophoudt.
De derde periode van de Athos-geschiedenis (1453 - 1912) is die der idiorrhythmische kloosters (1/6tog 019116s = eigen ritme) en der skitae (vazalkloosters). Deze nam een aanvang met de ondergang van het Griekse rijk en de
12) Vasilij Krivosein — Asketiceskoe i bogoslovskoe ucenie s. v. Grigoria Palamy,
in „Seminarium Kondakovianum" 8, 1936, 99 - 154.
13) Men denke hierbij slechts aan de Russische kloosters Optina en Zosima
(bekend uit de „gebroeders Karamasow" van Dostojewsky) en aan heiligen als Nil
Sorksky en Seraphim van Sarow in de 18e eeuw.
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verovering van Constantinopel op 29 mei 1453 door sultan Murad II. Reeds
ongeveer twee decennia tevoren was de vijand door de verovering van Thessaloniki Athos dicht genaderd, maar door zich tot de Turken te wenden en de
sultan onderdanigheid te beloven, hadden de monniken het gevaar of weten te
wenden en hun bestaan veilig te stellen. Ja sterker nog: „Die Tiirkensultane,
der Geisteshaltung ihrer nicht muslimischen Untertanen gegenuber viillig
gleichgiiltig, hatten die Selbstandigkeitsrechte des Athos nicht nur nicht angetastet, sondern standen den MOnchen, deren Gebetsmacht sie wohl mit einer
gewissen Scheu betrachten mochen, im ganzen hOchst wohlwollend gegeniiber" 14 ). Het was eigenlijk wel een vreemde situatie, met name gezien vanuit
het standpunt der monniken. „Einst hatten sie den Papst urn Beistand angefleht,
jetzt warfen sie sich dem Feinde der Christenheit in die Arme" 15 ). Een en
ander was evenwel begrijpelijk na wat zich in de voorafgaande tijd tussen de
Oosterse en de Westerse kerk had afgespeeld. De antithese werd nog toegespitst doordat de bulla van paus Eugenius IV, „Laetentur caeli", van het concilie
van Florence (1439), die de hereniging der kerken moest bewerken, stuitte op
grate tegenstand van de Athosbewoners, vooral van de bisschoppen ander hen.
Nu dan de band met het Westen praktisch ,niet meer bestond, kon zich een
habitus mentis op de H. Berg ontwikkelen, die gekarakteriseerd werd door een
zich afwenden van het Westen en zich uitsluitend richten op het Oosten. En
zo riep men de Turk binnen, waar het Christelijk Westen niet meer bij machte
bleek te helpen 16 ). Over het geheel genomen moet men zeggen, dat de Turken
vrij tolerant waren, afgezien dan van de plundertochten ander sultan Selim I,
die eigenlijk op deze tolerantie een uitzondering vormden. Athos werd aldus tot
een zekere „oasis chretien, plus ou mains semblable a Jerusalem et aux autres
lieux saints, une des rares regions air le Croissant n'avait pas supplants la
Croix" 17 ), stond feitelijk buiten alle tijd en ging zo ander meer vrij wet voorbij
aan de Renaissance in Europa.
Het was ander deze Turcocratie nu, dat de nieuwe richting in het monniksleven meer relief kreeg. Monniken gingen in bepaalde kloosters gescheiden eten
en mochten eigen bezit hebben, op welke wijze gebroken werd met de kloosterEike armoede. In plaats van de abt oefent een raad van drie of vier (die evenwel vrij sterke oligarchische tendensen vertoonde) het bestuur uit. Aan dit
idiorrythmische systeem, waardoor in de ogen van velen verraad werd gepleegd
aan het ware kloosterideaal, trachtte patriarch Jeremias II in 1573 met een
typikon — overigens tevergeefs — paal en perk te stellen. In de loop van de
17e eeuw gingen meer en meer kloosters het koinobitisch leven verlaten, hetgeen in zekere zin een achteruitgang van het monnikendom inhield.
In generlei opzicht bevreemdde het thans, dat sedert de tweede helft van de
16e eeuw een tegenbeweging ontstond. De Athonieten, die het vroegere anachoretenideaal ondanks alles wensten te realiseren, gingen in een groepering van
kleine huisjes (xakO flat) samenwonen. Een dergelijk kluizenaarsdorp kreeg
de naam skiti (ax4rn) en was afhankelijk van de grote kloosters; in ons
taalgebruik kan men hier geschikt spreken van vazalkloosters. Een van de
14) F. Dolger, o.c. 19.
15) W. Gass — Zur Geschichte der Athos-Kloster. Giessen 1865, 34.
16) W. Gass, o.c. 34: Der Monchsegoismus nahm also hier eine bestimmte Richtung an.
17) A. de Mendietta — La presqu'ile des Caloyers. Brugge 1955, 48.
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belangrijkste skitae was Ajia Anna, een dependance van Mejisti Lavra.
Al met al toch bood de H. Berg een beeld van achteruitgang in elk opzicht,
monachaal, spiritueel, intellectueel, maar daarnaast bijvoorbeeld ook financieel.
De oase van geestelijk leven werd feitelijk bestormd, terwij1 ditzelfde geestelijk
leven meer en meer verslapte. In de 16e en 17e eeuw was het intellectuele leven
vrijwel dood, de bibliotheken werden nagenoeg niet gebruikt, tenzij door buitenlandse geleerden, door wier toedoen belangrijke manuscripten terecht kwamen in Parijs, Petersburg en Moskou (o.a. bijzondere uncialcodices van het
Nieuwe Testament). Athos, geworden tot een levend anachronisme, hulde zich
in een legendarische atmosfeer van bedevaartsplaats, rustoord en leerschool voor
ascese en bleek als zodanig de nieuwsgierigheid van de buitenwereld te trekken,
met ander meer als resultaat talloze reisbeschrijvingen (Chr. Buondelmonti, de
Franse arts Pierre Bellon, Th. Smith, de Griekse arts Giannis Comnenos). De
H. Berg zonk bij na weg in mythe en legende. „In diesem Dunstkreis des
Aberglaubens und der Unwissenheit lebten also und leven grossentheils immer
noch die AthosmOnche, und der Schleier verdichtete sich sogar um die scharfe
Luft der Aussenwelt abzuwehren" 18 ). Toch was het analphabetisme niet algemeen, en tegen het einde van de 18e eeuw probeerde patriarch Cyrillus V, steunend op enige belangstelling voor het intellectuele leven, de oude litteraire
roem van weleer te herstellen door het stichten van de zogenaamde Athosacademie. Daartoe ontbood hij de eminente geleerde Eugenios Boulgaris, een
grondig kenner van de oude talen, met name van het Grieks, en onder leiding
van deze filosoof en theoloog werd de Academie tot het universitaire centrum
van de Orthodoxe wereld. Doch al spoedig trad de ware instelling der monniken aan het licht: men achtte deze nieuwlichterij van wetenschap inferieur,
belemmerend in spiritualibus, en na Eugenios' vertrek kon de patriarch niets
anders doen dan het instituut opheffen, dat sedertdien — nadat de monniken
het in brand gestoken hadden — een geheimzinnige rulne vormt.
De geestelijke verslapping en de materiele nood trachtte patriarch Gabriel IV
in 1783 door middel van een nieuwe wetgeving, het zesde typikon van Athos,
tegen te gaan. Diverse disciplinaire maatregelen werden getroffen, o.a. een verbod vlees te eten en de kloosters te verlaten am zich in de skitae terug te trekken. Tegelijkertijd kreeg de Protos weer zijn oude taak, nu evenwel terwille van
het dagelijks bestuur bijgestaan door vier leden. Deze vijf monniken vormden
de zogenaamde e ked ' Entaraccia (Heilige Epistasia). Een gunstig gevolg van
de hervorming van Gabriel IV was de terugkeer (vanaf 1784) van 11 grate
kloosters tot de koinobitische levenswijze; het idiorrhythmische systeem immers
had veel bijgedragen tot de verslapping op de Athos in de 18e eeuw. Een geestelijk reveil zette allerwege door, tot het zwarte jaar 1821 aanbrak, het jaar van
de opstand der Grieken tegen de Turkse overheersing. In geheel Griekenland
manifesteerde zich een nationale beweging, die de Grieken overal de vaandels
der vrijheid deed ontplooien. Dit alles had ook zijn invloed op de H. Berg.
Hielden de oude monniken zich nog wijselijk afzijdig, de jongeren sloten zich
met des te meer enthousiasme onder Emmanuel Pappas aan bij de opstandelingen in Macedonia. Na de nederlaag van deze laatsten poogden de monniken
nog hun schiereiland bij de isthmus te verdedigen, waar overigens onenigheid
de eigen gelederen danig verzwakte. Tenslotte overvielen in december 1821
18 )

W. Gass, o.c. 44.
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een 3000 Turken de Athos, waar zij op schrikkelijke wijze moordden, verwoestten en plunderden. 0.a. staken zij de enige dnikkerij, die van de Mejisti
Lavra, in brand. Tot 1830 legerden zij hun garnizoenen in de kloosters, en tot
1912 kon men spreken van een Turkse overheersing. Zo zetelde a.m. in Karyes
de kaimakan, een gouverneur van de Turkse regering, die uiteindelijk toch niet
meer deed dan het controleren van de jaarlijks of te dragen schatting. In 1912
dan werd Athos van deze Turcocratie bevrijd door het Griekse leger, onder
welks vlag de Berg voortaan beschermd zou worden. De conferentie van Londen
in 1913 bevestigde zijn autonomie en neutraliteit.
Inmiddels was men de moeilijkheden vrijwel te boven gekomen, vooral tengevolge van de grate invloed van Rusland tot aan de Oktoberrevolutie van
1917. Waren er in 1833 niet meer dan 2500 monniken, in 1906 overschreed
dit aantal ver de 7000. Het merendeel van hen behoorde tot het Slavische ras
en was Rus van origine. Het systeem van de Russen had er zich in de loop
der jaren op gericht een xeLliov (afzonderlijke kluis met hoogstens zes monniken) op alle mogelijke manieren te vergroten en het met meer monniken dan
toegestaan te bevolken. Zo groeiden deze bijeengegraepeerde kleine hoeven, die
rand een kapel gelegen waren en waarvan de drie of vier bewoners ander een
gerontas stonden, uit tot grootse bouwwerken en overvleugelden zij zelfs de
grote kloosters. Het kellion van de H. Andreas was daarvan een typisch voorbeeld: naast het grote Russische klooster Panteleimon kende de H. Berg geen
tweede zo groots en imposant. Deze Slavische penetratie ander politiek-religieuze vlag gaf de Grieken het angstige vermoeden, dat Bans de Athos gerussificeerd zou worden. In 1912 was meer dan de helft van de monniken Rus. De
Grieken op de Athos spraken zelfs van een Russisch garnizoen, dat in Panteleimon gelegerd zou zijn. Doch de revolutie van 1917 maakte een einde aan de
Russisch-tsaristische bedreiging en sedertdien mist men de talloze pelgrims, het
rijkelijk toevloeiende geld en de vele monniken uit Rusland.
Tenslotte komen we aan de vierde en laatste periode uit ons historisch overzicht (1912 - 1961). Gedurende de eerste wereldoorlog stond Athos onder een
sterke bezetting van de geallieerden, wat feitelijk slechts inhield, dat vele geleerden in die jaren er een unieke kans kregen voor hun studie. Sedert 1920
vormt Athos een theocratische republiek onder de souvereiniteit van de Griekse
staat. Het verdrag van Sevres (1920), dat in 1923 in Lausanne werd geratificeerd, erkende dit, maar stelde uitdrukkelijk de onschendbaarheid van de nietGriekse Athosbewoners vast. De 10e mei 1924 kreeg de H. Berg in een bijzondere zitting van de H. Synode zijn uiteindelijke constitutie, welke in 1926 door
de Griekse staat werd erkend en die tot op de huidige dag geldt voor deze
theocratische republiek. Dit decreet bepaalde o.a., dat de Griekse staat officieel
en volkenrechtelijk het schiereiland Athos als een autonoom deel van de staat
erkent; dat alle monniken ipso facto Grieks staatsburger zijn; dat de regering
in handen is gelegd van het H. Parlement, bestaande uit 20 monniken; dat het
geestelijk hoofd slechts de patriarch van Constantinopel is (heden Athenagoras I); dat de Griekse staat wordt gerepresenteerd door een civiele gouverneur
in Karyes en er voor de openbare orde en veiligheid een klein aantal agenten,
douane- en andere ambtenaren zijn gedetacheerd.

van

Het sociaal getuigenis
de kibboets in Israel
R. BEECKMANS DE WESTMEERBEEK S.J.

. nous ne creons pas seulement un nouvel Etat en Israel, mais
aussi une nouvelle societe, une societe sans classes basee sur la morale
sociale" 1 ) .

experiment van de fameuze collectivistische landbouwkolonies in Israel
H ETmaakt
de aandacht van de hele wereld gaande en trekt jaarlijks vele stu-

denten en onderzoekers in de sociale wetenschap naar het land: „Israel: het land
van de kibboets" !
Als men dan echter in de haven van Haifa aan wal gaat, voelt men zich
enigszins bedrogen. Het eerste wat men van Israel te zien krijgt, is veeleer een
koortsachtige stedelijke en industriele expansie. Bijna 33% van de totale bevolking (2.088.685 inwoners op 31 december 1959) leeft in de drie grote steden 2), 43% in andere stedelijke centra en slechts 24% op het platteland. Men
spreekt veel over de ontginning van de Neguev, de woestijn die de hele zuidelijke helft van Israel beslaat, doch ook in deze grootscheepse onderneming valt
de nadruk meer op de ontzaglijke ontwikkeling van nieuwe stadscentra dan op
de landbouwkolonies. Beersheba, de hoofdstad van deze woestijn, heeft zich van
1800 inwoners in 1948 ontwikkeld tot 50.000 in juli 1961. Dimona, een stad
die midden in de woestijn werd neergezet, kreeg in november 1955 haar eerste
60 inwoners; in 1960 waren het er 4500 geworden, in 1961 7000, in januari
1962 zullen het er 9500 zijn. De gezinnen hebben hier gemiddeld 5,4 kinderen.
En zo gaat het ook met Eilath, de nieuwe haven aan de Rode Zee; Qiriat Gat,
de hoofdstad van de agrarische ontwikkelingszone van Lakhish; Ashdod, de
nieuwe haven aan de Middellandse Zee en andere steden die reeds nauwkeurig
ontworpen zijn.
De cijfers van de tewerkstelling geven hetzelfde beeld te zien. Eind 1959 was
slechts 16,4% van de actieve bevolking in de landbouw werkzaam, 23,3% in
de industrie, 21,9% in de administratie en de publieke diensten, 12% in de
handel, 11,9% in de bouwnijverheid, 7,5% in de prive diensten, 7% in het
transportbedrij f .
Waar bliift de kibboets dan in dit alles? Op 838 landbouwcentra zijn er 235
kibboetsen. Alles samen tellen ze slechts 85.000 leden op een totaal van 492.000
landbouwers, slechts 5% van de totale bevolking van Israel. Kan men Israel
dan slechts het land van de kibboetsen noemen zoals men Zweden het land van
de Lappen of Amerika het rijk der cowboys noemt?
Als men een beetje nailer met het land in contact komt, krijgt men daar Loch
wel een andere kijk op. Overal, in alle domeinen van het publieke en sociale
1) „Wij scheppen in Israel niet alleen een nieuwe Staat, maar ook een nieuwe
maatschappij, gebaseerd op de sociale moraal". Alexander Manon, Le sionismeBibliotheque ideologique de l'Ihoud Hanoar Hahaloutsi, Tel-Aviv.
socialisme.
2) Tel-Aviv, het centrum van de economie en de handel, telt 380.000 inwoners;
Haifa, de haven- en industriestad, 170.000; Jeruzalem, de politieke, religieuze en
universitaire hoofdstad, 156.000.
15
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leven, vindt men de aanwezigheid van de kibboets. Een derde van de ministers,
een vierde van de volksvertegenwoordigers en de meerderheid van de jonge
officieren in het leger zijn „kibboetzniks", leden van een kibboets. De kaders
van vakbonden, administratie, jeugdbewegingen zijn grotendeels gevormd uit
„kibboetzniks". Men schat dat 250.000 Israeli, d.i. 1/4 van de bevolking, enkele
jaren in een kibboets hebben doorgebracht. Het sociaal dynamisme dat de meesten van hen bezielt, hebben zij aan het verblijf in deze communauteiten te
danken. De kibboets is dan ook oneindig veel meer dan een sociologisch curiosum zoals men er ook elders wel kan vinden: hij vormt de kern van het Israèlisch socialisme, hij is het die van Israel een werkelijk „sociale Staat" maakt, die
vele andere landen, vooral ontwikkelingslanden, tot voorbeeld kan strekken.
Een verblijf van enkele weken in zulk een gemeenschap is niet alleen maar een
interessante experientie: het is zo'n prachtige en rijkmenselijke ervaring, dat
men er graag — en met enthousiasme — van wil getuigen.
Leven en organisatie van de kibboets
De eerste kibboets werd reeds in 1909 gesticht in Degania, helemaal aan de
zuidelijke oever van het meer van Kinnereth (Genesareth). De kibboets is een
communautaire landbouwkolonie, een soort van collectivistisch dorp, dat beheerd wordt door de algemene vergadering van al zijn leden. Wettelijk is het
een coOperatie met volledige economische autonomie. Alle goederen behoren er
tot de gemeenschap. Het werk, het levensonderhoud, de verkoop van de produkten, alles is er collectief georganiseerd. Zij die er werken, ontvangen geen
loon, zij krijgen echter een woning, meubelen, voedsel, kleding en alle sociale
diensten. leder beschikt over een aparte woning, maar de maaltijden worden in
gemeenschap genomen. De kibboets zorgt verder in de „kindertehuizen" voor
het onderhoud en het onderricht van de kinderen, tot hun achttiende jaar. De
bevolking van een kibboets kan gaan van 60 tot 2000 leden.
Zulk een nuchtere beschrijving zal natuurlijk niet veel geestdrift wekken.
Bovendien stelt men er zich gewoonlijk niet veel meer van voor dan dat een
handvol utopisten, die eens origineel willen doen, hier een min of meer primitief leven komen leiden in dienst van hun communistisch ideaal. Hun collectivisme, zegt men dan b.v., maakt alle individueel en familiaal leven principieel
en radicaal onmogelijk. Doch is dit de werkelijkheid ?
Laten we het eens van dichterbij bekijken. Als voorbeeld ,nemen we de kibboets van Yifat, waar ik enkele weken heb mogen verblijven. De kibboets ligt
op 15 km van Nazareth in de vallei van Jizreel. Toen de eerste pioniers er zich
kwamen vestigen, waren hier alleen moerassen en onbewoonbare rotsachtige
terreinen. De vallei is thans de vruchtbaarste van het land, de kolonie telt 403
leden, mannen en vrouwen. Samen met hun kinderen, ouders en een honderdtal
tijdelijke gasten vormen zij een gemeenschap van ongeveer 850 personen. In
vergelijking met andere kibboetsen is Yifat al een tarnelijk grote en een bijzonder voorspoedige kolonie.
Het werk begint er 's morgens om 6 u. Er wordt geen enkel teken gegeven:
„ze worden gewekt door hun geweten", zegt me een nieuwgekomen gast, die
nog niet bekomen is van zijn eerste enthousiasme. De vrachtwagen die ons naar
het werk LI) dt, is speciaal ingericht voor dit personentransport en voorzien van
een radio. De rit duurt juist lang genoeg om even naar het ochtendnieuws te
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luisteren. Daarmee schijnt trouwens aan een nationale behoefte te warden voldaan. Ook intercommunale bussen zijn voorzien van een radio, voor muziek
onderweg, maar vooral voor het nieuws. De boomgaard waar we gaan werken
is ontzaglijk groat: 70 ha appelbomen en perelaars. In het begin stond men in.
Tel-Aviv erg sceptisch tegenover het plan am in deze onvruchtbare en ongezonde streek fruitbomen te gaan planten. Maar de kibboetzniks, die meestal
stadsmensen zijn, wilden toch zelf maar eerst eens proberen. En het is hun nog
gelukt ook: de boomgaard is op het ogenblik hun voornaamste bron van inkomsten. Ze beschikken trouwens over de meest moderne hulpmiddelen. De bewatering geschiedt door middel van gemakkelijk verplaatsbare aluminiumbuizen;
voor het sproeien van de insekticiden en het wieden gebruikt men geperfectioneerde machines. De geplukte vruchten worden in wagentjes gelegd die in de
kibboets zelf ontworpen zijn en nu in serie vervaardigd worden voor heel het
land; na het werk slepen tractoren deze wagentjes in een Lange sliert naar het
trieercentrum, waar de vruchten voorzichtig uitgeschud worden op een rollende
band, gesorteerd en in kassen gedaan. De appelen en peren worden gewoonlijk
groen geplukt en dan in de kibboets zelf of in Tel-Aviv in grate koelkamers
opgeslagen, zodat ze kunnen verkocht worden naargelang de behoeften en tegen
de beste prijzen.
De mechanisatie en rationalisatie worden in de hand gewerkt door drie sociale
grondbeginselen: 1. De kibboets gebruikt geen gesalarieerd werkvolk, omdat dit
beschouwd wordt als een uitbuiting van de mens en slechts zelden wijkt men
van dit principe af. Men ziet zich dus verplicht de produktiviteit van de leden
zo hoog mogelijk op te drijven. 2. De arbeider moet in zijn werk zo veel mogelijk voldoening vinden. De werkvoorwaarden moeten dus steeds verbeterd worden. 3. De kibboets heeft steeds een pioniersrol willen spelen in de economische, vooral in de agrarische ontwikkeling van Israel. Op zichzelf leeft de kibboets in een systeem dat geen geld kent, maar wil hij zijn plaats krijgen in de
nationale economie, dan moet hij ook zijn rendabiliteit en zijn efficientie kunnen bewijzen.
In de voormiddag wordt het werk een half uurtje onderbroken. Zij die in de
buurt van de refter werken, krijgen daar een tweede ontbijt; de anderen eten
ter plaatse wat fruit en hetgeen ze 's morgens uit de ref ter hebben meegebracht.
Om 11.30 u. wordt het middagmaal genomen in de gemeenschappelijke refter,
daarna is er siesta tot 2 u. In andere kibboetsen gaat men direct door met het
werk, am 's avonds vroeger klaar en bij de kinderen te zijn.
Er is natuurlijk nog ander werk dan alleen maar de boomgaard. De kibboets
van Yifat bezit een veestapel van 312 stuks, waarvan 160 koeien, die elk gemiddeld 6000 liter melk per jaar geven. In de kibboets van Magen, in volle
woestijn, hebben 54 koeien onlangs het nationale record — en meteen het
wereldrecord — gebroken met 7052 liter. De melkproduktie van de Israelische
koeien ligt hoger dan die van de Hollandse. Daar staat tegenover dat ook de
produktiekosten veel grater zijn: de melk wordt gesubsidieerd door de Staat.
Ook hier gebeurt alles weer mechanisch. Voor de verdeling van de melk zorgt
Tnouva, de grootste coOperatie van landbouwprodukten in Israel. Ze zet 70%
van de totale produktie af, heeft 3500 arbeiders in dienst en bezit in Tel-Aviv
de grootste melkerij van het Midden-Oosten: 600 arbeiders, 2 miljoen liter
melk per week. Dit cooperatief bedrijf staat onder controle enerzijds van de
kibboetzim en de moshavim (coOperatieve verenigingen van kleine landeige-
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naars) en anderzijds van de Histradout (het algemeen arbeidersverbond), waar
de kibboetzim en moshavim bij aangesloten zijn.
Daarnaast bezit de kibboets van Yifat een hoenderpark van 300.000 stuks,
waaronder 13.000 a 15.000 legkippen en een enorme broedmachine met een
capaciteit van 100.000 eieren. Verder wordt er graan, veevoeder en katoen
verbouwd.
De vrouwen werken bijna allemaal in de kindertehuizen, in de keuken, de
wasserij of de ateliers waar de kleren versteld worden. Slechts weinige vrouwen
verrichten nog mannenarbeid, zoals het oorspronkelijk gebruikelijk was: het
was toen niet alleen nodig, men maakte er ook een principe van. Op het ogenblik gebeurt dit nog uitsluitend als het werkelijk nodig is en er te weinig
werkvolk beschikbaar is. Vrouwen op tractoren zijn een zeldzaam verschijnsel
geworden en worden helemaal niet meer als heldinnen beschouwd. „De natuur
herneemt haar rechten", zegt men ons, „en zo is het goed", voegt men er aan
toe.
Om 5 u. is de werkdag ten einde. Iedereen keert terug naar huis, ook de
kinderen. Stoere mannen brengen hun baby in de armen of in een kinderwagen
naar huis. Na de douche neemt men het vieruurtje in het gezin. Samen met hun
vrouw en kinderen zitten de mannen in de schaduw op het grasperk voor hun
huis. Dit is het meest sympathieke ogenblik van de dag, de tijd van het gezin.
De ouders praten, spelen met de kinderen, houden zich bezig met hun huistaken
en lessen. De jonge mensen zoeken hun vrienden op, gaan zwemmen in het
zwembad van de kibboets.
De jeugd is hier gezond en vitaal. De kinderen krijgen een verzorging zoals
nergens in het land. Het cijfer van de kindersterfte in de kibboetzim is veruit
het laagste van heel Israel, met uitzondering dan van enkele gespecialiseerde
opvoedingsinstituten. Onderstaande tabel demonstreert dit duidelijk:
Officieel sterftecijfer in Israel 1958
Totaal van de niet-Joodse bevolking .
Totaal van de Joodse bevolking
Moshavim .
Kibboetzim
Speciale opvoedingsinstituten

0/00
43,4
27,7

33,0
14,2
12,5

De collectieve opvoeding is een van de meest betwiste punten van dit systeem,
zowel in de kibboets zelf als erbuiten. De eerste pioniers waren hoofdzakelijk
jonge mannen en meisjes: in het kind en het gezin zagen zij een bedreiging
voor het gemeenschapsleven. De jonge Joodse socialisten die tussen de twee
wereldoorlogen uit Europa kwamen, waren nogal sterk beinvloed door de idee
van de „vriie liefde". Kinderen hoorden in de eerste plaats aan de collectiviteit
toe en de rechten van deze laatste gingen voor die van het gezin: de opvoeding
zou een communistische zijn. Zowel principieel als in de praktijk is er op dit
ogenblik wel veel veranderd. Om zich in een kibboets werkelijk thuis te voelen,
moet men in gezinsverband kunnen leven. Het gezin wordt algemeen en met
overtuiging beschouwd als de cel van iedere gezonde samenleving, de kinderen
horen van nature in de eerste plaats aan de ouders toe. Als ik een arbeider een
handvol peren in zijn zak zie stoppen, hetgeen geoorloofd is, verklaart hij mij:
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„Die neem ik mee voor mijn kinderen", en fier voegt hij er aan toe: „Ik heb
vijf kinderen, ik ben een rijk man. Zij zijn mijn enig bezit in de kibboets, maar
heeft een mens meer nodig ?".
Buiten het vieruurtje nemen de kinderen al hun maaltijden in het kindertehuis. Na het souper keren ze terug naar huis tot ze gaan slapen. In de gematigd
socialistische of in de religieuze 3) kibboetsen leggen de ouders hun kinderen
zelf te slapen. In de meer marxistisch georienteerde kibboetsen is dit in principe
verboden, maar ook hier herneemt de natuur haar rechten en laat men oogluikend begaan. Sommige kibboetsen gaan nog verder. In de religieuze kibboets
van Beerot-Yitshaq b.v. eten de ouders 's avonds samen met de kinderen en de
kleintjes van 3 tot 14 jaar slapen thuis. Op sommige plaatsen slapen zelfs alle
kinderen thuis. In de praktijk brengt dit grote kosten mee: nieuwe huizen moeten gebouwd warden en de vrouwen moeten vrijgesteld worden van een deel
van het werk dat ze anders kunnen doen. Over het algemeen hebben de mensen
hier de indruk dat ze minstens even dicht bij hun kinderen leven als om het
even wie. Welke ouders hebben nog de tijd om hun hele avond, vanaf 4-5 u.,
aan hun kinderen te wij den ? Hoeveel ouders zijin er nog die het hele weekend
thuis doorbrengen? Een kibboets is overigens niet uitgestrekt, de huizen waar
de kinderen verblijven liggen vlak bij de woning van de ouders of bij de werkplaatsen. De moeders zien hun kinderen 's morgens, 's avonds en zelfs gedurende het werk. Wat hier ook van zij, an ding is zeker: men ontmoet hier
prachtige, gelukkige gezinnen. En de kibboets is helemaal niet meer die antifamiliale instelling die men er in het begin in kon zien 4).
De avond brengt men in principe thuis door. In de gevestigde kibboetsen,
d.w.z. die Langer dan tien jaar bestaan, heeft ieder gezin een appartement met
twee kamers, sanitair, douche en waterverwarmer. De huizen zijn meestal Lange
bungalows, die twee tot acht appartementen bevatten. leder gezin heeft een
tuintje voor de deur, dat met ere onderhouden wordt. De meubilering is sober,
maar comfortabel en smaakvol. De (prive) bibliotheek is goed voorzien. leder
gezin heeft een radio, vele een platendraaier. Wat de meubels, de klederen en
de kantien betreft, bestaat er geen uniformiteit meer. In het begin was dit wel
het geval, maar men heeft ingezien dat de ontplooiing van de persoonlijkheid
een zekere vrijheid van individuele smaak en keuze vroeg. Jaarlijks ontvangen
alle leden van de kibboets een aantal „punten", waarmee zij kunnen „kopen"
wat ze willen. Werkkleding wordt hun gegeven. Alles natuurlijk naar de mogelijkheden van iedere kibboets. Dit geldt ook voor het vakantiegeld. Er wordt
ook een beetje zakgeld gegeven, in principe heel weinig, zelfs in de rijke kibboetsen: gemiddeld tussen 1000 en 2000 B. Fr. per jaar en per lid. Kleine geschenken van buiten mag men ontvangen: men moet zelf maar aanvoelen hoe
ver men daarin kan gaan. Voor grotere geschenken is een toestemming van de
communauteit nodig. Geld dat men krijgt, erft of buiten de kibboets verdient,
wordt in de gemeenschappelijke kas gestort. Na 1945 hebben b.v. vele kibboetsen zich beter uitgerust met het geld van de herstelbetalingen welke de Duitse
regering aan talrijke Joodse families verschuldigd was. Werkt een lid van de
kibboets elders in het land, hetzij als minister, vakbondleider of busconducteur,
3) „Religieus - is de Jood die de meeste voorschriften van zijn godsdienst onderhoudt.
4) Sommige kibboetsen vormen toch nog een uitzondering. In een klein aantal
heerst onder de jongeren nog de „vrije liefde" en het vrije samenleven.
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dan moet hij zijn salaris volledig aan de kibboets afstaan. De kibboets laat hem
houden wat hij nodig heeft voor een sober bestaan met zijn gezin. Aangezien
het systeem helemaal op wederzijds vertrouwen steunt, bepaalt de geinteresseerde zelf hoe veel hij voor zich kan houden.
Ook een buitenlandse gast komt heel gemakkelijk in menselijk contact met de
leden van deze communauteiten. Velen van hen zijn zowel intellectueel als
sociaal heel wakker. Alles wat er in de wereld omgaat, interesseert hen: ideeèn,
wetenschap, techniek. Graag spreken ze over hun groot verlangen om bij te
dragen tot het totstandkomen van een nieuwe wereld in Israel, in het Nabije
Oosten, in Europa, in de landen van de Derde Wereld. Het sociale ideaal van
deze mensen is er een van een grote openheid en universaliteit; hun moreel
evenwicht en hun gezond oordeel zijn werkelijk merkwaardig; hun dagelijks
leven is ontegenzeggelijk een prachtig getuigenis van oprechtheid en trouw.
Niet alle avonden zijn vrij. Als de kinderen naar bed zijn en het nieuws van
21 u. voorbij, begint het publieke leven. De zaterda.gavond is er een algemene
vergadering van alle leden. De dagorde wordt opgesteld door het secretariaat.
Men discussieert er over alle problemen van de kibboets, ook de minder belangrijke als die niet op bevredigende wijze kunnen opgelost worden door het bevoegd comite. Voor grote aangelegenheden wordt er gestemd. Alle leden kunnen aangewezen worden om in een van de verschillende comites te zetelen, die
iedere week een of meer keren samenkomen. Er is er een voor de exploitatie,
dat als het consultatief orgaan van het secretariaat de lopende zaken van de
onderneming behandelt; een arbeidscomite, dat de arbeiders verdeelt over de
verschillende takken van het bedrijf en de man bijstaat die elke avond ieder zijn
taak geeft voor 's anderendaags; een comite voor de opvoeding, dat zijn handen
vol heeft met de suggesties, verlangens en wensen van de ouders; een comite
voor de cultuur, voor de gezondheid, voor de veiligheid, voor hulp aan de
ouders, enzovoort. De uitvoerende macht is in handen van het secretariaat. Dit
telt 5 tot 10 leden, waarvan 3 tot 5 full-time. De secretaris en zijn assistenten
worden aangewezen door de algemene vergadering, gewoonlijk voor twee jaar.
Alle leden kunnen verkozen worden voor elke functie. In de goede kibboetsen
houdt men natuurlijk rekening met de leidersgaven en andere kwaliteiten.
Het Israèlisch socialisme van de kibboets bestaat aldus uit een heel concreet
samenspel van arbeid en beheer, van gezinsleven en gemeenschapsleven, van
personalisme en collectivisme, van reglementering en vrijheid, van empirisme
ook en ideologie.

De grondslagen van het Israelisch socialisme
Aan de concrete ontwikkeling van de kibboets liggen vier fundamentele
historische gegevens ten grondslag:
1. De eerste pioniers kwamen meestal uit Rusland. Vooral gedurende de
derde „alyah" (immigratie), tussen 1918 en 1923, was hun invloed beslissend.
De beweging was toen in voile opbloei. Zij waren actieve getuigen geweest van
de communistische revolutie en waren sterk beinvloed door het marxistisch
revolutionaire socialisme. Het waren meestal jonge mensen, intellectuelen,
ongehuwd; ze hechtten weinig belang aan materiele behoeften en stonden klaar
voor alle werk.
2. De pioniers waren bezield door een sterk foods nationalisme. Eeuwen-
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lange vervolgingen hadden hun geleerd dat een mens zich slechts ten voile en
in vrijheid kan ontplooien in een eigen vaderland. Dit vaderland wilden zij zelf
opbouwen.
3. Het marxisme had hun geleerd dat de alienatie van de Joodse mens
slechts ongedaan gemaakt kon worden door middel van de handarbeid. Zij
waren overtuigd dat de toekomst behoorde aan de vrije handarbeiders.
4. Het ideaal van de landarbeid is uit verschillende factoren gegroeid. In de
eerste plaats was het gewoon noodzaak: er waren op dat ogenblik geen andere
mogelijkheden om zich in Israel te vestigen. Men moest in zijn bestaan onafhankelijk zijn en vrij zien te blijven van de Arabieren: men moest dus de grond
bezetten en zich organiseren in gemeenschappen die voor hun eigen verdediging
konden instaan. Op de tweede plaats heeft een late invloed van Jean-Jacques
Rousseau en de Joodse lief de voor de natuur hier een rol in gespeeld. Ten slotte
wilde men bewust reageren tegen het verleden: in de plaats van het oude type
van de Jood, die in de grote steden een klein, gedegradeerd en vervolgd parasietenbestaan leidde, wilde men een nieuw type scheppen: de nationalistische
pionier van de landarbeid, die fier, stoer en vrij zijn eigen bestaan in handen
neemt.
Terwijl de pioniers in de kibboetsen de synthese van hun socialisme, hun
nationalisme en hun wil om een nieuwe wereld te bouwen in de concrete realiteit trachtten gestalte te geven, hadden andere Joden, denkers die zich ook voor
de sionistische bevrijding hadden ingezet, geleidelijk een socialistische filosofie
ontwikkeld van een heel bijzondere soort: het sionisme-socialisme. Zoals alle
moderne Israeli houden ook de leden van de kibboetsen zich ver van alle ideologic. Maar zij hebben de geschriften van hun theoretics gelezen. Zij kennen
Moshe Hess (1812-1875) , Nahman Syrkine (1886-1924) , Ber Borochov (18811917), Aharon David Gordon (1856-1922), Bed Katznelson (1887-1944),
Haym Arlosorof (1899-1933). Al deze mannen hadden in hun studies en
geschriften steeds de concrete actie op het oog. „Een sociale ideologie op zichzelf, schrij ft een van hun commentatoren, is nonsens. Het belang van een ideologie laat zich niet meten naar het aantal van haar formules en hypothesen,
maar naar de kracht waarmee ze aanzet tot de handeling en tot de hervorming
van de realiteit" 5).
Dit realisme van de gedachte is een van de voornaamste karakteristieken van
het Israelisch socialisme.
Een tweede kenmerk is de primauteit van de mens en van het geestelijke in
de mens. Het socialisme van de eerste pioniers steunde niet alleen op het marxisme, doch ook op het sionisme, d.i. op het Joods nationalisme. De grondslagen van het socialisme zochten zij vaak eerder in de Biibel dan in Marx. Voor
de Israeli is Marx trouwens een Jood zoals zij, die zoals zij zijn inspiratie vond
in bijbels-judaische tradities. Buiten de beslist marxistische vleugel is het Israelisch socialisme niet anti-religieus. De godsdienstige kibboetzim hebben werkelijk een synthese weten te realiseren tussen godsdienst en socialisme en het zou
voor de christelijke democraten overal ter wereld de moeite waard zijn deze
synthese beter te leren kennen. Ook zij die niet meer in God of in de onsterfelijkheid geloven, blijven vasthouden aan een geestelijk element in de mens, dat
moet geeerbiedigd worden als een essentiele werkelijkheid en dat in de wereld
) A. Manor, op. cit. p. 158.
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een hièrarchie van waarden sticht. Volgens deze waardenschaal is de mens
geroepen om de wereld van de materie te beheersen, met name de wereld van
de economische wetten.
Economisch zijn de kibboetsen op dit menselijk credo opgebouwd. De arbeid
wordt niet gesalarieerd, omdat men alle gevaar voor uitbuiting van de mens
radicaal wil uitsluiten; de kibboets omvat bij voorkeur verschillende werkterreinen, ambachtelijke en agrarische, omdat de arbeider aldus meer kans heeft
vreugde te vinden in het werk dat hem ligt. Deze principes stellen moeilijk
oplosbare problemen en zijn vaak oorzaak van een verminderde rendabiliteit.
Maar het doel bligt voor alles: het herstel van de natuurlijke orde in de menselijke samenleving en de offers die men daarvoor moet brengen, zijn nooit te
groot. De economie wordt hier weer wat ze werkelijk is: een menselijke activiteit die onderworpen is aan morele wetten en aan de vrije wil van mensen.
Natuurlijk zijn er ook economische wetten die men in acht dient te nemen,
maar het is de mens die deze wetten schept.
Deze ambitie om de wereld van de materie geestelijk te beheersen, vindt men
overal in Israel. Wanneer het hoofd van een planbureau in Qiriat Gat het systeem voorstelt dat men in de zone van Lakhish wil gaan toepassen, stelt hij dit
met klem in het perspectief van een „planning for human being, not for technology". Mijn verwondering hierover was spoedig verdwenen, toen ik vernam
dat deze man verschillende jaren in een kibboets had gewerkt. De politiek van
economische ontwikkeling is helemaal door de mystiek van de kibboets geinspireerd: tot elke prijs wil men een land bouwen voor de Joodse mens. In de
ontwikkelingsgebieden van het Zuiden is het voor ieder bezoeker duidelijk dat
men hier in de eerste plaats werkt om de mens gelukkig te maken.
Dezelfde zorg komt tot uiting in de tewerkstellings- en woningpolitiek. Er
zijn op dit ogenblik in Israel geen daklozen meer, geen immigrantenkampen en
slechts 7000 werklozen. Om duidelijk te zien welke economische en so.iale
wonderen hier gerealiseerd zijn, geven we hieronder de cijfers van de immigratie na de oorlog:
1 jan 1948 - 14 mei 1948
15 mei 1948 - 31 dec. 1948

17.162
101.828

1954
1955

1949

239.576

1956

1950

170.249

1957

56.234
71.224

1951

175.095

1958

27.082

1952

24.369
11.326

1959
1960

25.597

1953

18.370
37.478

23.948

Op dit ogenblik neemt het aantal immigranten weer geweldig toe, ingevolge
de gebeurtenissen in Noord-Afrika. Wat hier gepresteerd wordt om al deze
mensen werk en huisvesting te verschaffen, zou niet mogelijk zijn in een maatschappij waar geld en winstbejag de voorrang hebben op de diepste humanistische aspiraties en de zin voor het algemeen welzijn.
De eerbied voor de geestelijkheid van de mens impliceert de eerbied voor
zijn politieke, filosofische en religieuze overtuigingen en dus noodzakelijkerwijze een pluralisme. Het collectivisme van de kibboets heeft een groot respect
voor ieders vrijheid en opinie. Om met anderen, die er een verschillende levensbeschouwing of praktijk op na houden, samen te leven, is het helemaal niet
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nodig dat men zich met geweld naar die andere levenshouding laat plooien. De
beweging omvat dan ook verschillende groeperingen, waarin ieder zijn plaats
vindt overeenkomstig zijn politieke en religieuze voorkeur.
Hetzelfde pluralisme bestaat in de school van de Histadrout, het algemeen
arbeidersverbond, dat sterk onder de invloed van de kibboetsen staat. Het is
eigenlijk een eenheids-syndicaat, maar het is zo gestructureerd, dat de verschillende sociale groepen en opinies er in vertegenwoordigd zijn, een formule die
men bij ons niet kent.
Hetzelfde geldt ook in de ontwikkelingszones. Het systeem van Lakhish b.v.
stelt ieder basisdorp in staat zijn eigen vorm en graad van socialisatie, zijn eigen
religieuze houding, zijn eigen etnische samenstelling te kiezen. Op het niveau
van deze basisgemeenschappen wordt geen enkele immigrant uit Noord-Afrika
b.v. in een Roemeense moshav ingelijfd, geen enkele areligieuze immigrant in
een religieuze moshav, geen enkele vrijheidslievende immigrant in een streng
collectivistische moshay. In plaats van in een moshav kan iedereen ook vragen
opgenomen te warden in een of andere kibboets van zijn keuze.
Het pluralisme veronderstelt ten slotte dat socialisering en collectivisme geen
synoniem warden van verstaatsing en nationalisatie. „Naar het oordeel van Syrkine zal de Joodse socialistische Staat geen geconcentreerde, door de Staat gedirigeerde economie hebben; het zal een federatie zijn van collectivistische groepen,
d.w.z. een niet gecentraliseerde economie, een economie die niet door de Staat
gedirigeerd wordt maar door allen" 6). De socialisten vragen dan ook geen
nationalisaties. De Histadrout is een vrij vakverbond; „Egged", het grootste
bedrijf voor personenvervoer, is een coOperatieve maatschappij onder prive
beheer, aangesloten bij de Histadrout; 90% van de grand is nationaal bezit,
maar de woningpolitiek streeft ernaar, ieder gezinshoofd over 10, 15, 20 jaar
een huis in eigendom te geven; in de industrialisatiezones wordt het prive
initiatief krachtig gestimuleerd door de Staat; de Hebreeuwse universiteit van
Jeruzalem is een vrije universiteit; de ziekenhuizen horen toe aan de Histadrout
of aan filantropische of religieuze verenigingen; de jeugdbewegingen zijn even
talrijk en verscheiden als de partijen en de groeperingen van kibboetzim 7).
Het verlangen naar gelijkheid en de eerbied voor de handarbeider, twee van
de grondprincipes waar de kibboets op steunt, zijn ten slotte de laatste kenmerken van de Israelische Staat. De volledige gelijkheid zoals die in de kibboetsen
bestaat, kan weliswaar niet gerealiseerd worden op grote schaal. Maar de pioniers zijn er toch in geslaagd, een natie op te bouwen waarin het verschil tussen
maxima en minima lonen nooit groter is dan van 1 tot 3, waarin de klasseverschillen nagenoeg geheel uitgewist zijn, waarin de economie beheerst wordt
door de arbeid en de cooperatie, waarin de arbeider geen proletarier meer is.
Toen Ramsay MacDonald, de Labour-leider, samen met zijn vrouw eens
een bezoek bracht aan een kibboets, riep deze laatste geestdriftig uit: „Ramsay,
did you realize that all the lies we have told about socialism are true ?" Natuurlijk beantwoordt ook hier niet alles aan het ideaal. En ontegenzeggelijk maken
de kibboetsen op het ogenblik een crisis door. De vier historische gegevens
welke aan de experientie ten grondslag liggen, zijn gewijzigd. Het doctrinale
6) A. Manor, op. cit. p. 53.
7) Er bestaat een paramilitaire beweging, Gadna. Zij vormt de kaders voor de
jongeren daar waar de vrije jeugdbewegingen niet of onvoldoende werkzaam zijn.
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socialisme heeft veel van zijn aantrekkingskracht op de j ongeren verloren: ze
kennen het nog wel, ze beleven het dag voor dag, maar ze raken er nog moeilijk voor in geestdrift. Het nationalisme heeft van zijn veroveringskracht ingeboet en is burgerlijker geworden: het Joel is bereikt, de Joodse Staat is een
werkelijkheid geworden. De handarbeid verliest van zijin aantrekkingskracht ten
voordele van de intellectuele arbeid; de landbouw ten voordele van de industrie.
In de rij van de nationale helden komt de kibboets-pionier nog slechts op de
derde plaats, na de jonge legerofficier en de ingenieur. De kibboets is verder
niet meer onontbeerlijk voor de materiele opbouw en de verdediging van het
land: het leger en de industrie hebben deze taak overgenomen. Zelfs in de
landbouw dreigt de kibboets verdrongen te worden door de mosha y. Het algemeen levensniveau is gestegen: om nu nog elke geldelijke vergoeding en alle
eigendom te verzaken, is er een groter idealisme nodig. Op het ogenblik is de
beweging van de kibboetzim dan ook tot stilstand gekomen.
Zal de kibboets dan mettertijd verdwijnen? Sommigen menen van niet. De
kibboets vindt zijn reden van bestaan niet in zijn materiele noodzakelijkheid.
Hij is een goed in zich, gewoon een betere levenswijze, die de mens gelukkig
maakt. In de religieuze kibboetsen is het optimisme nog groter: „our kibbutz is
the social expression of religious driving forces", de godsdienst vergemakkelijkt
de continuiteit van het sociaal ideaal. Wat hier ook van zij, het zou jammer zijn
als de kibboetsen zouden ophouden te bestaan. Zij vormen een prachtig sociaal
getuigenis, dat waarschijnlijk enig is in de wereld. Zij houden de hele wereld
het voorbeeld van een gemeenschap voor waarin de collectivistische ideologie
de mens tot ontplooiing brengt en eerbiedigt, waarin het geld geen doel meer
is en de eigendom geen verdeling sticht ander de mensen, waarin „de leugens
van het socialisme waarheid worden".

KUNSTKRONIEK

Nieuwe inzichten in de
Prehistorische Kunst
FR. HOURS S.J.

E studie van de prehistorische kunst schijnt in onze dagen een nieuwe
D
richting uit te gaan. Zowel op wetenschappelijk als op kunsthistorisch
gebied heeft Abbe Breuil meer dan een halve eeuw lang als de onbetwistbare
meester over het rijk van de prehistorie geheerst. Zeer recente onderzoekingen,
eerst door Mevr. Laming-Emperaire, daarna door Leroi-Gourhan van de Sorbonne, leggen thans heel nieuwe perspectieven open. Maar voor we daar iets
over meedelen, is het wellicht nuttig ons onderwerp enigszins te omschrijven
en een schets te geven van de tegenwoordige stand van de wetenschap.
De prehistorische kunst strekt zich niet alleen wijd uit in de ruimte maar ook
ver in de tijd. Ze omvat b.v. de rotsschilderingen van de Sahara, de zegels van
Mohendjo-Daro, de pre-Columbiaanse sculptuur uit Centraal-Amerika. Wij
zullen ons hier echter beperken tot de Europese kunst van het Laat-Paleolithicum,
dat ongeveer gaat van 30.000 tot 10.000 voor onze tijdrekening en een periode
vormt waarin de bevolking van Europa een voldoende homogene cultuureenheid vertoont am apart bestudeerd te worden. In de artistieke produktie van
deze tijd laten we dan verder nog de vele gebruiksvoorwerpen buiten beschouwing en beperken ons tot de wandschilderingen in de ongeveer 85 grotten
welke men tot nog toe geexploreerd heeft en die zich, op enkele uitzonderingen
in Zuid-Italic, Sicilie en Zuid-Spanje na, alle in het Zuiden van Frankrijk en
het Noorden van Spanje bevinden: de zogenaamde Franco-Cantabrische kunst.
De voorstellingen en tekeningen welke wij bier ontdekken, bevinden zich nog
precies op dezelfde plaats en in dezelfde orde als ze door de kunstenaars aangebracht zijn 15.000 of 20.000 jaar geleden. Indien we in de prehistorische
kunst iets meer willen zoeken dan een object van esthetische beschouwing,
indien we er een orde, een intentie, een zin in willen vinden, dan vormen deze
vaste, monumentale muurschilderingen het enige uitgangspunt.
Voor alles bestaat deze kunst uit voorstellingen van dieren: hoofdzakelijk
paarden, bizons, runderen, mammoets en hinden; opvallend veel herten en
steenbokken ook; minder rendieren; enkele rhinocerossen, beren en leeuwen;
heel uitzonderlijk slechts andere dieren: evers, vogels, vissen, slangen. Een
beetj e verloren in deze dierenverzameling en bij na onmerkbaar op het eerste
gezicht: de mens, man en vrouw, ofwel volledig uitgebeeld, ofwel herleid tot
de geslachtsorganen, vulva en fallus. Men vindt verder nog gehoornde wezens
(de fameuze „tovenaars") en handen. Ten slotte vele abstracte tekens in allerlei
vormen: accolades, rechthoeken van verschillende afmetingen en soms in vlakken verdeeld, driehoeken en ovalen, prikkeldraadlijnen, rijen stokjes of punten,
enz. Men noemt ze sleutelvormige, dakvormige, schildvormige tekens.
Daarmee is echter nog niets gezegd over de ongelooflijk rijke verscheidenheid in deze rotsversieringen. „La Croze a Gontran", een nauwelijks 30 m lange
tunnel, die op het ogenblik dienst doet als schuur voor de pastoor van het
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dorpje Tayac, bevat slechts enkele moeilijk te onderscheiden figuren; Lascaux
daarentegen getuigt van een overweldigende pracht. Op het eerste gezicht hebben de grotten van Niaux (Ariege) en de openluchtsculpturen van de 2 km
verder gelegen Cap Blanc niets gemeen. In de grot van Cullalvera (Santander)
is de wand 1500 m lang en er zijn slechts twee dieren op afgebeeld, terwijl op
het laag gewelf van de Gabillou (Dordogne), dat slechts 60 m lang is, 300
figuren voorkomen. En toch, ondanks deze verwarrende verscheidenheid, voelt
men zich bij het beschouwen van deze fantastische, eeuwenoude dierenstoeten
geconfronteerd met een wereld die fundamenteel een is, en de problemen welke
deze afbeeldingen oproepen, zijn steeds dezelfde. Ze zijn uiteindelijk tot twee
vragen te herleiden: hoe oud zijn ze en wat betekenen ze ?
Dit zijn natuurlijk geen nieuwe vragen. De eerste prehistorische tekening
werd reeds in 1839 ontdekt door Francois Mayer (Geneve), op een stok uit het
Magdaleen die hij vond in een grot van Veyrier (Haute Savoye). Maar men
dacht toentertijd dat men te doen had met een stuk Keltische kunst. Toen de
Sautuola in 1879, naar aanleiding van het beschilderd gewelf van Altamira,
voor het eerst gewaagde van een prehistorische kunst, werd hij algemeen op
scepticisme onthaald. Pas na de ontdekking van La Mouthe (Dordogne) en
Marsoulas (Htes Pyrenees), kwam de beroemde retractie van Cartailhac: mea
culpa d'un sceptique.
Toen kwamen de onderzoekingen van Abbe Breuil. Hij ontwierp een systeem
van chronologie, dat hij in detail uiteenzette in het voorwoord van zijn groot
werk, 400 Siecles d'Art Parietal. Hij onderscheidde twee cyclussen, die beide
ongeveer dezelfde evolutie volgden en waarvan de verschillende etappes telkens
gekenmerkt werden door nieuw opkomende technieken, die hij „stijlen" noemde. De eerste, de Aurignac-Perigord-cyclus, zou 40.000 jaar geleden begonnen
zijn, in het bloeitijdperk van de zogenaamde Aurignac-cultuur. De afbeeldingen
van handen, welke men hier en daar vindt, en ook de meanders, die met de
vinger in de klei van enkele gewelven zijn gegrift, zouden tot de alleroudste
voorstellingen behoren. Daarna zouden de eerste, gele, rode en zwarte lijntekeningen gekomen zijn en deze hebben dan weer plaats gemaakt voor brede, onscherpe schetsen. Het gebruik van vlakke, een- en veelkleurige tinten zou het
einde van deze cyclus kenmerken. De tweede, de Solutreo-Magdaleen-cyclus,
zou weer van voren of aan begonnen zijn: eerst zwarte lijntekeningen, dan
bredere, onscherpe schetsen, later arceringen, zwarte modelleringen en ten
slotte grote polychrome figuren. Na zeer korte tijd zou hier een decadentie
ingetreden zijn: na een periode van kleine, naturalistische rode schetsen zou
deze kunst geheel verdwenen zijn.
Het systeem was een beetje ingewikkeld. Het had echter het grote voordeel,
dat men nu zonder moeite om het even welke figuur in om het even welke
periode thuis kon brengen. Het werd algemeen overgenomen, vooral op het
gezag van Abbe Breuil. Er zijn immers zeer weinig elementen die het mogelijk
maken de muurschilderkunst nauwkeurig te situeren in de algemene chronologie
van de prehistorie. Zelfs recente onderzoekingen, die wel rekening houden met
sommige nieuwe verworvenheden van de wetenschap (door middel van koolstof-14 b.v. is komen vast te staan dat het Aurignac-tijdperk ongeveer 10.000
jaar j onger is dan men dacht), volgen nog steeds dezelfde tij drekening.
Ook zijn interpretatie van de prehistorische kunst werd kritiekloos aanvaard.
Men liet zich door de schoonheid van enkele schilderingen bekoren en erkende
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daarin het werk van authentieke kunstenaars. Volgens sommigen, onder wie
vooral Salomon Reinach, was dit gewoon grote kunst, die verder geen verklaring behoefde. Deze theorie van „l'art pour l'art" weerspiegelde trouwens vrij
goed de positivistische en rationalistische mentaliteit van de pioniers van de
prehistorie. In onze dagen wordt ze praktisch door niemand meer gehouden.
Het lijkt wel heel erg onwaarschijnlijk dat de vaak zo moeilijk toegankelijke
grotten, waar we deze kunst aantreffen, een soort van natuurmuseum zouden
vormen, waar de kunstenaars van vroeger zo maar wat op de muren kwamen
tekenen voor hun genoegen of uit tijdverdrijf. Vrij spoedig is men naar andere
interpretaties gaan zoeken.
De voorstellingen van gewonde of met pijlen doorboorde dieren leidde tot
een min of meer magische interpretatie. Men zag er een soort van bezwering
in: zoals tovenaars vooraf een afbeelding van de vijand die ze willen treffen,
verminken, kwetsen of vernietigen, zo zouden ook de jagers uit het Magdaleen
afbeeldingen van dieren hebben vervaardigd en met pijlen doorboord om aldus
het succes van hun jacht te bewerken. De dakvormen die over sommige dieren
getekend staan en enigszins op hutten gelijken, zouden magische voorstellingen
van valstrikken zijn. De tamelijk zware paarden van Lascaux zouden drachtige
merries zijn en men zag er een magie van de voortplanting in. In een nogal
vreemd bas-relief van „La Chaire a Calvin" (Mouthiers, Charente), waarop
twee boven elkaar geplaatste dieren te zien zijn, meende men een paringsscene
te herkennen.
Een grond van waarheid kan men aan dit alles niet ontzeggen. De beroemde
fries van de grot van Montespan, waarop in de klei paarden gegrift zijn vol
gaatjes, die er blijkbaar met de punt van een jachtspriet zijn ingeprent, is moeilijk anders te verklaren dan door een verwijzing naar bezweringspraktijken, en
dit geldt eveneens voor het bekende lemen beeld van de beer zonder kop in
dezelfde grot. Men moet echter zeggen dat het aantal voorstellingen van gewonde dieren eigenlijk heel gering is: slechts 5% van alle diervoorstellingen,
slechts 3% van alle bizons, die het meest voorkomend geval vormen. Dat sommige dakvormige tekeningetjes in Font de Gaume, Les Combarelles of Bernifal
mammoet-vallen zouden voorstellen, wordt wel heel onwaarschijnlijk als men
ziet hoe klein en los deze schetsen zijn en hoe ze zich binnen in de enorme
dieren bevinden. Een beroep op de magie van de voortplanting om de buikige
vormen van de paarden van Lascaux of de Gabillou te verklaren is nog minder
overtuigend. Men dient hier waarschijnlijk een stijlprocede in te zien. En bovendien: waarom worden alleen de paarden zo voorgesteld en niet de rendieren, de
bizons, de berggeiten? Het boven reeds vermelde bas-relief van Mouthiers stelt
wel twee boven elkaar geplaatste dieren voor, maar het ene is een paard en het
andere naar alle waarschijnlijkheid een rund. De magische interpretatie bligt
trouwens minder in gebreke door de verklaringen welke ze voorstelt dan door
de vele verklaringen welke ze schuldig Waar is er in deze interpretatie
immers plaats voor de voorstellingen van de mens, voor de vele min of meer
antropomorfische figuren, voor de verscheidene tekens?
In de grond komt men met een beroep op de magie niet tot een sluitend
verklaringssysteem. Voor de voorstanders van deze theorie schijnt dit weinig
belang te hebben, zij zoeken helemaal geen coherent inzicht. Elk dier wordt
apart behandeld, op zichzelf beschouwd. Het is daar door de kunstenaar neergetekend, met pijlen of andere tekens doorboord, en daarmee is zijn rol uitge-
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speeld. Achteraf kunnen er andere zinloze krassen of een ander Bier over heen
getekend zijn. De voorstanders van de magische interpretatie bekijken de grotten met een analytische blik, laten zich zonder meer leiden door de eerste,
onsamenhangende indruk welke de bezoeker treft bij het betreden van deze zo
schaars belichte en schijnbaar volkomen wanordelijke wereld. De magie is dan
een geredelijke uitvlucht om geen verdere verklaring meer te hoeven zoeken.
Men vraagt niet beter dan ongehinderd op te gaan in de Touter esthetische
beschouwing. Men staat b.v. in bewondering voor het prachtige paard van La
Bastide, maar de moeilijk te ontcijferen figuren die iets verder het gewelf van
de grot bedekken, verliest men uit het oog. Men bewondert de bizons in de
kleine zaal van Altamira, maar veronachtzaamt de zwarte figuren die tot het
eind van de grot doorlopen en in de uithoeken afgesloten worden met grote, in
vlakken verdeelde tekens. De waarde van de grotten wordt uitsluitend afgemeten naar de artistieke kwaliteiten van de figuren en de moderne estheet prijst
zich gelukkig dat hij hier onmiddellijk, zonder enige initiatie, in contact komt
met een kunst van duizenden jaren geleden. Een goed voorbeeld van deze
mentaliteit vindt men in het door Skira uitgegeven kunstboek, Lascaux.
Mevr. Laming-Emperaire is de eerste geweest om deze onsamenhangende
visie op de kunst der prehistorie in twij fel te trekken. Zij werkte voor Windels
en voor Abbe Breuil. Een zorgvuldige studie van de figuratie in de grot van
Lascaux leerde haar dat de versiering van de zijgang en die van de hoofdbeuk,
hoe ordeloos ze op het eerste gezicht ook mocht lijken, eigenlijk hetzelfde
thema herhaalde: in het midden een paard en een rund, aan de uiteinden herten
en steenbokken, als complement in beide gevallen een bizon. Zulk een herhaling
in twee composities van precies dezelfde dieren in precies dezelfde orde kan
bezwaarlijk aan het toeval toegeschreven worden. Deze groepen zijn niet het
resultaat van lukraak samengebrachte magische tekens, zonder enig onderling
verband, maar van een ordenende gedachte, van een vooropgezette bedoeling.
Niet de betekenis van elke figuur afzonderlijk is van belang, maar de grot in
haar geheel. Alleen op deze wijze kan men de prehistorische kunst terugplaatsen in de culturele ruimte waar ze thuishoort.
Natuurlijk kon de studie van een enkele grot niet volstaan om dit nieuwe
inzicht ingang te doen vinden. Leroi-Gourhan ging de intuitie van Mevr. Laming-Emperaire nu toetsen aan een systematisch onderzoek, dat hij vier jaar
lang leidde in de Franse en Spaanse grotten. In elke grot werd een volledige
inventaris opgemaakt van alle schilderingen en schetsen: niet meer van de
afzonderlijke figuren, zoals Abbe Breuil dat reeds had gedaan — al zijn deze
inventarissen nog niet gepubliceerd —, maar van gehele wanden en composities. Zonder te letten op de stijl, de afmetingen of de artistieke kwaliteiten van
de afzonderlijke figuren, wilde men vooral de plaats van elke figuur in de
compositie en de correlaties tussen de verschillende voorstellingen vastleggen.
De resultaten overtroffen de verwachtingen. De hypothesen van Mevr. Laming-Emperaire werden bewaarheid. In alle grotten bestaat het centrale thema
van de versiering wel degelijk uit een koppeling van twee diersoorten, die
meestal afgebeeld staan op panelen die in het geheel van de compositie ook de
centrale plaats innemen. Dit thema wordt soms twee, drie keer in dezelfde grot
herhaald, onveranderlijk in de hoofdelementen, maar met een rijke verscheidenheid in het detail. In Lascaux en in de grot van Ebbou (Ardéche) is dit centrale thema een koppeling van rund en paard; tot driemaal toe wordt het her-
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haald: in de rotonde, in de dwarsbeuk en in het schip. In Altamira daarentegen, zoals in Niaux, is het een koppeling van paard en bizon. Het aantal soorten dat centraal aan elkaar gekoppeld wordt is betrekkelijk gering: hoofdzakelijk paarden, verbonden met een bizon of een rund of soms een hinde; enkele
keren een mammoet met een bizon. Slechts enkele cijfers: 91 % van al de bizons
die in de grotten voorkomen, 86% van de paarden, 58% van de mammoets en
92% van de runderen bezetten een centrale plaats in de decoratie. De aldus
aan elkaar gekoppelde dieren zijn ofwel het een boven het ander geplaatst,
zoals in de grotten van Les Combarelles of Font de Gaume; naast elkaar, zoals
in Arcy sur Cure; tegenover elkaar op tegenover elkaar gelegen wanden, zoals
in Mercenac; achter elkaar, zoals in Las Chimeneas; of ten slotte zeer vernuftig
in verschillende panelen geordend, zoals in Santimamine, Lascaux en Altamira.
Gewoonlijk is het spel van deze groeperingen wel iets subtieler en beperkt
het zich niet tot de koppeling van twee diersoorten. Vaak wordt het centraal
thema nog omliist door andere dieren van verschillende soorten. Detailstudies,
opmetingen en statistische berekeningen hebben bewezen dat ook deze nevenfiguren getuigen van de totaalvisie die de grotversieringen beheerst. TerwijI het
centrale thema hoofdzakelijk gevormd wordt door paarden, bizons, runderen en
mammoets, zijn de omlijstende figuren bij voorkeur hertachtigen (herten, rendieren, hinden) en steenbokken.
Moet men dan vender aannemen dat ook de andere dieren van het paleolitisch bestiarium, leeuwen, beren, rhinocerossen enz., steeds een waste plaats
krijgen? Inderdaad bevinden deze zich doorgaans aan de uiteinden van de
compositie, soms zelfs helemaal in de uiterste hoek van de grot, zoals b.v. de
„katten-kamer" in Lascaux of de put met de rhinoceros in dezelfde grot en in
die van Font de Gaume, om slechts de meest beroemde voorbeelden te noemen.
Van al de voorgestelde leeuwen bevinden er zich 71 % in zulke afgelegen
hoeken, 66% van de rhinocerossen, 47% van de beren.
Gewoon al het optellen van de verschillende diersoorten welke we op de
verschillende plaatsen aantreffen, volstaat om een grot in duidelijk afgebakende
zones te verdelen: de ingang, waar vooral herten zijn afgebeeld; de centrale
zone, met de grote composities, bestaande uit de koppeling van twee grasetende
soorten, omlijst door herten en steenbokken; de diepte, die bewaakt schijnt te
worden door de vreesaanjagende dieren: vleesetenden, rhinocerossen en in vrij
belangrijke mate ook paarden, herten en steenbokken. De verhoudingen tussen
de dieren verschillen naargelang de zones. Aan de ingang, achteraan en in de
doorgangen vindt men wel eens een alleenstaand dier of diersoort.
De prehistorische dierenwereld is dus blijkbaar in twee grate categorieèn
ingedeeld. Enerzijds zijn er dieren die steeds met andere verbonden warden en
geen autonoom bestaan hebben: hoofdzakelijk de bizon en het rund; anderzijds
zijn er die wel eens met andere verbonden zijn, maar ook een aparte rot kunnen
spelen; hetzij om bij de ingang de figuratie in te leiden, hetzij om ze in de
diepte of te sluiten, ofwel ten slotte om de overgangen aan te duiden en de
grote compositiepanelen te omlijsten: het paard, de steenbok, het hert. Het
paard schijnt een meer centrale rot te spelen. De leeuw en de rhinoceros hebben
een heel speciale plaats, helemaal achteraan in de grot.
Als men aldus alleen nog maar de diervoorstellingen, de plaats die ze bekleden en de orde waarin ze zich tegenover elkaar verhouden beschouwt, heeft
men werkelijk de indruk dat elke grot een gestructureerd geheel vormt, volgens
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wetten die door een eenvoudig statistisch onderzoek aan het licht gebracht worden. En het gaat hier helemaal niet om een of ander alleenstaand verschijnsel.
In 68 van de 85 thans bekende grotten hebben we dezelfde structuur gevonden.
En wanneer men naast de diervoorstellingen ook de tekens in het onderzoek
betrekt, komt men tot dezelfde conclusie.
Als men reprodukties van rotswanden ziet of de schilderingen ter plaatse
zelf bekijkt, ontdekt men niet veel orde in de veelvuldige tekens die zich tussen
en naast de andere voorstellingen bevinden. Slechts wanneer men het plan van
een grot kan bestuderen waarop alleen de tekens, en dus niet de andere voorstellingen, zijn overgebracht, krijgt men duidelijk de indruk dat deze tekens
niet zo maar lukraak op de wanden kunnen geschetst zijn: er is een vast topografisch stramien in te onderscheiden, dat nauwkeurig beantwoordt aan de
structuur van de diervoorstellingen. Ook hier kan men spreken van een ingang,
die het begin van de versierde zone in de grot aangeeft, van overgangsplaatsen,
van een centrale zone, waar de tekens zich mengen met de grote composities, en
van het uiteinde van de grot, waar de decoratie wordt afgesloten. Bij de ingang,
op de overgangsplaatsen en aan de uiteinden vindt men doorgaans rijen van
strepen, punten, stokjes, vaak in reeksen van twee of drie gegroepeerd. In de
diepte van de grot, in Lascaux b.v., vindt men bovendien nog pluimen, min of
meer schematisch weergegeven. De centrale gedeelten met de dierenkoppelingen
vertonen ook associaties van twee soorten tekens: enerzijds pluimen, punten en
stokjes, anderzijds verschillende meer uitgewerkte tekens, de zgn. schildvormige,
vogelvormige, dakvormige, sleutelvormige enz.
Wat de studie van de dieren ons geleerd beef t, schijnt dus ook te gelden
voor de tekens. Ook hier zijn er twee categorieen te onderscheiden: enerziids de
tekens (stokjes, punten, pluimen), die nu eens afzonderlijk, dan weer in verbinding met andere voorkomen; anderzijds de schildvormige, dakvormige,
sleutelvormige tekens, die praktisch uitsluitend in de centrale zone voorkomen,
steeds geassocieerd met tekens uit de eerste reeks. Stokjes, punten en pluimen
verschijnen op dezelfde plaatsen als paarden en herten en schijnen dezelfde
functie te vervullen; de tekens van de tweede reeks schijnen overeen te komen
met bizons en runderen.
Natuurlijk zou men dit alles wel een beetje moeten nuanceren en aanvullen.
Sommige tekens zijn zo uitgewerkt, dat men er haast de omtrek van een dier
in kan onderscheiden. Ook deze symbolen hebben hun vaste plaats in de
ornamentiek: juist voor het centraal paneel, vaak op een losse steen. En weer
wordt hierdoor de indruk versterkt: hier is geen toeval in het spel, elke grot
vormt werkelijk een geheel, dat gestructureerd is volgens vaste wetten. En deze
conclusie is geen hypothese meer, maar een feit.
De gangbare opvattingen over de Franco-Cantabrische kunst zijn daarmee
ondersteboven geworpen en problemen, zoals dat van de chronologie en dat
van de interpretatie, waarvoor men een oplossing dacht te hebben gevonden,
moeten helemaal opnieuw onderzocht warden.
Wat de chronologie betreft b.v., hebben twee boven elkaar geplaatste dieren
veel minder belang voor de datering van een schildering, als het blijkt dat deze
dieren helemaal niet toevallig boven elkaar staan; ze kunnen zelfs dezelfde dag
geschilderd zijn. Hiermee bedoelen we niet, dat de hele versiering van een grot
noodzakelijkerwijze uit dezelfde periode stamt. Er kunnen inderdaad wijzigingen en correcties in aangebracht zijn, maar zelden betreffen die gelsoleerde
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figuren, meestal voegen ze een nieuw geheel toe aan een reeds bestaande volledige compositie. In Altamira b.v. loopt naast het beroemd plafond een zwarte
lineaire versiering van latere datum door. Voor de datering moet men dus
andere criteria vinden dan de tot nog toe gebruikte. Mede met behulp van
voorwerpen welke men in nauwkeurig dateerbare lagen heeft gevonden, heeft
men al wel enkele resultaten geboekt. Ze zijn echter nog te recent om reeds als
definitief beschouwd te worden. Ze schijnen te wijzen op een veel eenvoudiger
en natuurlijker stijlontwikkeling dan die welke Abbe Breuil destijds voorstelde
en suggereren meer echte stijlverschillen dan alleen maar opeenvolgende technieken. Bovendien schijnt deze nieuwe chronologie overeen te stemmen met die
welke gevonden wordt door middel van koolstof-14.
Zoals ook Abbe Breuil reeds had uitgemaakt, verschijnt de eerste prehistorische kunst in het Aurignac, rond 30.000 (niet 40.000) voor onze tijdrekening:
vrij massieve steenblokken, waarop reeds gekoppelde dieren gegrift of geschilderd zijn (Cellier, La Ferrassie), samen met realistische voorstellingen van
mannelijke of vrouwelijke geslachtsorganen. Geen enkele versierde grot dateert
uit deze tijd. De eerste muurschilderingen dateren van ongeveer 25.000 a.C.
De dieren zijn nog onhandig op de muren gekerfd, aangeduid door een bochtige lijn van nek en rug, die dezelfde is voor het paard, de mammoet of de
bizon. Daarboven zij n allerlei details uiterst minutieus afgebeeld: horens en
poten b.v., van voren gezien. Gargas, La Greze, Pair non Pair geven goede
voorbeelden van deze periode, die gaat tot aan het Solutreen. In de volgende
periode bereikt men reeds een zeker meesterschap, maar de details zijn nog
onvoldoende geintegreerd in het geheel: dieren met enorme, uitgerekte lijven
en korte pootj es, die er vooraan of achteraan maar schijnen bij te hangen. De
bloeitijd van deze periode, die tot het Vroeg-Magdaleen gaat, vinden we terug
in Lascaux (15.000 a.C.), de Gabillou, Pech Merle en in enkele Spaanse grotten: Las Chimeneas, Covalanas. In het Midden-Magdaleen worden de dieren
realistisch voorgesteld, maar ze hangen als het ware in de lucht en zijn ietwat
stijf. De hoornen zijn in perspectief afgebeeld, het modele wordt weergegeven
door vlekken of arceringen. Hier bereikt de kunst van de prehistorie haar hoogtepunt: het gewelf van Altamira, Niaux, le Porte!, Rouffignac, Angles sur
l'Anglin. Ten slotte komt men in het Laat-Magdaleen tot een haast fotografisch
realisme van het silhouet. Op het eind van het Laat-Paleolithicum verdwijnt de
grote dierkunst.
Zolang we de structuur van de versieringen in deze grotten bespraken, bleven we op het terrein van de constateerbare feiten. Wanneer men hun chronologic wil vastleggen, begeeft men zich reeds in een orde van correlaties, die
niet meer zo direct evident is. Maar als men zich nog verder wil wagen en een
interpretatie van deze kunst wil voorstellen, er een zin in ontdekken, dan moet
men er ook voor uitkomen dat hier onvermijdelijk subjectieve elementen in
meespelen.
Het feit dat de tekens voorkomen in twee grote complementaire series, vormt
het uitgangspunt van dit nieuwe onderzoek naar de betekenis van de prehistorische kunst. De oudste getuigen van de paleolithische kunst, de blokken van La
Ferrassie of van de vallei van Sergeac (Castanet, Cellier) vertonen reeds het
thema van de gekoppelde dieren, en deze ruwe silhouetten zijn hier niet van
gewone tekens vergezeld, maar van voorstellingen van mannelijke en vrouwelijke organen, realistisch genoeg om op het eerste gezicht geidentificeerd te
16
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warden. Van de andere kant schijnt men dank zij de nieuwe chronologie wel te
kunnen aantonen, dat de tekens van de tweede serie (dakvormige, schildvormige, sleutelvormige enz.) geleidelijk aan, langs verschillende etappes, welke
we nauwkeurig hebben teruggevonden, afgeleid zijn van vrouwelijke voorstellingen. De ene zouden aldus gestyleerde vulvas voorstellen, andere (de sleutelvormige) de laatste uitlopers van het vrouwelijk silhouet in profiel. De tekens
van de eerste categorie, punten, stokjes en pluimen, zijn zo eenvoudig dat hun
vorm geen waarneembare ontwikkeling mogelijk maakt. Maar sommige voorwerpen, die blijkbaar mannelijke organen voorstellen, warden vaak met tekens
van deze serie aangeduid. Vergelijkingen en correspondenties tonen verder aan
dat in sommige figuraties realistische voorstellingen van vrouwen (Angles sur
l'Anglin, Pech Merle, La Magdeleine, Combarelles) en mannen (Cougnac,
Pech Merle, Lascaux) precies dezelfde plaats bezetten welke normaal wordt
ingenomen door tekens van een van de twee categorieEn. Op twee benen voorwerpen, het ene uit La Magdeleine, het andere uit Massat, ziet men hetzelfde
thema: de verbinding van een beer met mannelijke en vrouwelijke organen, die
ofwel realistisch voorgesteld zijn met vulva en fallus, of abstract aangeduid met
een ovaal en een pluim.
Al deze feiten kunnen er misschien toe leiden dat men aan de tekens van de
eerste categoric een mannelijke waarde, aan die van de tweede een vrouwelijke
waarde zou toekennen. Kan men zich nog verder wagen en voortgaande op de
overeenkomsten van functie en verhouding, een mannelijke waarde toeschrijven
aan het paard, het hert en de steenbok, een vrouwelijke waarde aan het rund en
de bizon ? Sommige details schijnen hier wel op te wijzen.
Vier jaar zijn de nieuwe onderzoekingen nu aan de gang. Welke algemene
conclusies kan men er reeds uit trekken? De algemene structuur en de anderlunge verhouding van de dieren in de grotten getuigen van een scheppende,
zeer complexe idee. De symboliek van deze kunst brengt ons in contact met een
geest die we ons van deze primitieven niet hadden durven voorstellen. Ongetwijfeld, als we ons niet op onze fantasie laten drijven, kunnen we er voorlopig
nog heel weinig over zeggen. Men heeft toch de indruk, dat men hier geconfronteerd wordt met een cosmogonische voorstelling van de dierenwereld, met
een soort getekende mythologie, die haar waarde ontleent aan de associatie en
de complementariteit der sexen (in een heel andere zin natuurlijk dan wat men
tegenwoordig ander sexualiteit verstaat). Het algemeen thema schijnt wel dat
van de vruchtbaarheid te zijn. Vele godsdiensten gaan niet verder. De afwisseling en de complementariteit van het mannelijke en het vrouwelijke, de idee
van vruchtbaarheid en leven, alles gericht op de dierenwereld: veel originaliteit
hoeft men daar niet in te zoeken. Maar het is toch interessant, te constateren
dat de mensen van 30.000 jaar geleden, weliswaar op een verschillende wijze,
reeds met dezelfde problemen leefden als wij nu. En helemaal onbelangrijk is
het toch ook niet, hier reeds, over de magische praktijken heen, sporen weer te
vinden van een gedachtenwereld die we religieus kunnen noemen.
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ANNEER men over Polen anno 1961 spreekt moet men rekening houden
met de volgende achtergronden: Polen is in historisch opzicht eeuwen
lang een verdeeld land geweest, waardoor een gezonde nationale politieke ontwikkeling nooit tot stand is gekomen. Tot 1945 was het een land met een
eenzijdige agrarische structuur en het ondergaat nu pas, wat men een industriele
revolutie zou kunnen noemen. Polen is weliswaar een overwegend katholiek
land met rijke tradities en vurige geloofsbeleving, maar het heeft nooit een
christelijk sociaal-economische politiek kunnen voeren. Hierin schuilt een van de
oorzaken van het relatieve succes van het communisme.
Polen neemt een unieke plaats in de Oosteuropese volksdemocratieen in, niet
te vergelijken met 0.-Duitsland, Tsjecho-Slowakije, zelfs niet met het Tito-communisme van Yugoslavia. Dit is zo sinds 1956, toen Gomulka aan het bewind
kwam. Polen kan tot op zekere hoogte een zelfstandige binnenlandse politiek
voeren doch in alle andere opzichten is het met handen en voeten gebonden aan
de Sovjet-Unie. Men is algemeen teleurgesteld door de houding van het Westen
tegenover Polen. Dit zeer dateert al van 1939 na de Duitse inval, kreeg opnieuw
voedsel na de verdragen van Potsdam, waarbij Polen bij het oostelijk blok werd
ingedeeld en bereikte een hoogtepunt in 1956 toen de Hongaarse opstand geen
interventie vanuit het Westen kon bewerken, waardoor Polen ook niet verder
kwam dan een compromis in de nieuwe figuur van het Gomulka-regime.
Het Poolse communisme — in Polen zelf spreekt men uitsluitend van socialisme — kan niet in de bekende zwart-wit-verhoudingen gezien worden. Men
heeft hier te maken met verschillende vormen van compromis en coexistentie
tussen westerse democratie en volksdemocratie, in de verhoudingen tussen kerk
en staat, tussen staatseconomie en geleide economie enz. Door al deze grijsnuanceringen wordt het er voor de buitenstaander niet gemakkelijker op enig inzicht
in de moderne Poolse situaties te krijgen.
Het dagelijkse leven
De Poolse werkdag begint al vroeg. Arbeiders beginnen om 7 u., kantoren en
bureaus am 7.30 u. of 8 u. Men werkt met enige korte pauzen door tot 15 resp.
15.30 u. en dan pas gebruikt men het middagmaal. In de steden vindt men veel
eetgelegenheden te vergelijken met onze cafetaria's, snackbars en zelfbedieningsrestaurants. Ook hebben de meeste bedrijven, kantoren en overheidsbureaus,
alsmede de scholen en universiteiten eigen cantines, waar in de meeste gevallen
ook buitenstaanders gebruik van kunnen maken.
Tussen 15 en 17 u. ziet men de grootste drukte op straat. Hoewel we niet de
indruk kregen dat er een tekort was aan de meest elementaire levensbehoeften,
ziet men Loch veel mensen in de rij staan. Tussen 18 en 19 u. beginnen de
avondvoorstellingen van de bioscopen, de schouwburgen en concertzalen en om
22 u. is een stad als Warszawa even uitgestorven als een Nederlands provincieplaatsje. Ook de schaarse café's en restaurants sluiten dan hun deuren, uitgezonderd een enkel exclusief hotel voor buitenlanders en een enkele studentenkelder.
De jonge Poolse vrouw is over het algemeen een zeer charmante verschijning,
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kleedt zich met de beperkte middelen waar ze over beschikt zeer smaakvol volgens de westerse mode en brengt een beschaafde bijna nooit uitdagende make-up
aan. De mannen daarentegen zijn veel armoediger gekleed. Goede herenkleding
is bijna niet te verkrijgen of tegen niet te betalen prijzen. Het in het Westen zo
populaire witte overhemd ziet men in Polen maar sporadisch. Van de leeftijdscategorie tussen 30 en 50 jaar krijgt men de indruk dat ze onderbezet is. De
6 miljoen Poolse oorlogsslachtoffers zullen wel vooral deze leeftijdsgroep aangetast hebben. De oudere generatie ziet er nogal onderkomen uit. Niet dat men
op het eerste gezicht veel openlijke armoede ziet, maar wel maakt deze categoric
de indruk van verslagenheid; als het ware gekreukeld en verfrommeld tussen de
walsen van het oorlogs- en bezettingsgeweld van het recente verleden.
Hoe manifesteert het communisme zich in het dagelijkse openbare leven ? In
tegenstelling met b.v. Oost-Duitsland ziet men in Polen weinig of geen rode
vlaggen en ook het hamer-en-sikkelembleem is haast nergens aangebracht. Partijleuzen, die in Oost-Duitsland nog veelvuldiger zijn dan bij ons de reclameslogans, zijn in het Polen van na 1956 onbekend. Ook ziet men in het straatbeeld weinig uniformen, noch van politic, noch van militairen. Daarentegen
geeft het ontbreken van het particuliere zakenleven een typische leegte in het
stadsbeeld. Alle bedrijven zijn staats- of semi-staatsbedrijven met alle gevolgen
vandien, zoals geen of weinig reclame en mager verlichte winkelcentra, kleine en
onaantrekkelijk ingerichte etalages, geen concurrentie. Heel bijzondere zaken
zijn de komis en de delikatesy, waar men buitenlandse goederen te koop kan
aanbieden. Men heeft hier een ruime keuze uit alle mogelijke westerse weeldeartikelen en spijzen en dranken tegen exorbitante prijzen. Een fles goede Franse
likeur kost in een dergelijke zaak f 80,—, een Remington-droogscheerapparaat
f 300, een Amerikaanse portable-typemachine f 1800. Er wordt in deze zaken
veel en begerig gekeken, maar weinig gekocht !
Het doorsneeloon van de Pool ligt rond de 2000 Zloty per maand. Volgens
de toeristenkoers is dit een inkomen van ongeveer f 300 of 4200 B.F. Er bestaat
een sterke nivellering van lonen en salarissen, zodat dit gemiddelde een meer
betrouwbare maatstaf is dan bij ons. De koopkracht van dit naar onze begrippen
lage loon is voor de eenvoudige levensbehoeften vrij groot. Men kan ontbijten
voor enkele kwartjes, een warme maaltijd gebruiken voor f 1,50 I f 2,—, maar
voor een paar eenvoudige schoenen betaalt men f 60 tot f 80, en kleding van
behoorlijke kwaliteit is anderhalf tot twee maal zo duur als in Nederland. Het is
dan ook niet te verwonderen dat een hoog percentage van de gehuwde vrouwen
werkt om het inkomen aan te vullen. Daartegenover staat, dat de huren zeer laag
zijn. Gemiddeld niet hoger dan 2% van het inkomen; ook het openbaar vervoer
is zeer goedkoop.
In de industrie kunnen door overuren, premiestelsels en Stachanow-systemen
veel hogere lonen gehaald warden. Zo kan een ongeschoolde arbeider in de
zware industrie tot 5000 Zl. per maand komen, een loon, dat gelijk is aan het
salaris van een professor, een architect en dergelijke beroepen. Opvallend is de
overbezetting aan personeel, vooral in de derde sector. Er is nog een behoorlijk
tekort aan werkgelegenheid en men probeert dit op kunstmatige manier aan te
vullen. Men ziet een groot aantal Polen in alle mogelijke zaken bezig met administratie die naar onze begrippen zinloos is. Met enige overdrijving kan men
zeggen dat half Polen de halve dag bezig is met een enorme papieren rompslomp, waar nooit een einde aan schijnt te komen.
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Het verkeersbeeld in de grote steden is eenzijdig. Fiets en bromfiets zijn onbekend, alleen op het platteland treft men hier en daar wat fietsen aan. Het
autoverkeer is vrij druk, maar zeker 80% van het wagenpark bestaat uit taxi's
en dienstauto's. Het meest voorkomende automerk is een Russische wagen, die
in Palen in licentie wordt gebouwd en grote overeenkomst vertoont met de
Zweedse Volvo. Praktisch alle vervoer in de steden is openbaar vervoer. Door
het tekort aan particuliere vervoermiddelen en de geringe dichtheid en frequentie van de stadsverkeersnetten is het gehele systeem overbelast, ook buiten de
spitsuren. Bussen en trams met een normale capaciteit van 50 of 80 personen
warden gewoonlijk volgestopt met het dubbele aantal. Het vereist enige elleboogvaardigheid am in Polen van het stadsverkeer gebruik te maken. Ditzelfde
geldt in zekere mate voor het treinverkeer. Geelectrificeerd zijn alleen de forensentreinen tot een straal van 30 - 40 km rand Warszawa. Voor de rest is het
stoomtractie. Op de grote lijnen ziet het rollend materieel er goed uit, op de
secundaire lij nen rij den vooroorlogse boemeltj es. Zowel spoorwegdichtheid als
frequentie zijn naar onze maatstaven gering te noemen, waardoor de treinen
altijd overbezet zijn en ook zeer veel personenvervoer 's nachts wordt verwerkt.
Sinds 1956 durft de Pool weer vrij te zeggen hoe hij over de gang van zaken
denkt. Er is praktisch geen dreiging meer van staatspolitie en men durft weer
wat vrijer adem te halen. De meeste Polen zijn niet erg geinteresseerd in politiek
en het percentage overtuigde communisten schijnt vrij gering te zijn. Exacte
gegevens waren in dit opzicht niet te verkrijgen. Over de figuur van Gomulka
hangt een waas van geheimzinnigheid. Ondanks herhaald informeren werden
we er niet veel wijzer van. Wel liet iedere Pool, uit welke maatschappelijke laag
ook, duidelijk blijken, dat de welvaart hoger was dan ze ooit geweest is. Men
merkt dit o. a. ook aan de geweldige bouwactiviteit zowel in de grote als in de
kleine steden en ook op het platteland.
Wederopbouw en woningpolitiek

Na Duitsland is er waarschijnlijk geen land in Europa te vinden, dat zo
ernstig geleden heeft als Polen. Warszawa, een stad zo groat als Amsterdam,
kreeg in 1939 door de oorlogshandelingen eerst de „normale" verwoesting te
verwerken door bombardementen en beschietingen; in 1943 werd het getto met
de grond gelijk gemaakt en in 1945, toen de Russische legers aan de Oostoever
van de Wisla lagen, hebben de terugtrekkende Duitsers de stad voor 80%
met springladingen verwoest, nadat ze praktisch de gehele hoofdstedelijke bevolking geevacueerd hadden. Ook de andere Poolse steden hebben vreselijke
verwoestingen te verwerken gekregen en de wederopbouw werd zodoende een
van de belangrijkste na-oorlogse problemen.
In Warszawa heeft men het grootste deel van de oude stad volkomen in de
15e tot en met 17e eeuwse bouwstijlen gerestaureerd. Ook alle regeringsgebouwen en paleizen in neo-klassieke stijlen uit de 18e en 19e eeuw zijn weer precies
zo opgebouwd als ze vroeger waren. Hierin schuilt ongetwijfeld een brok sentiment en pieteit, dat ons wat vreemd aandoet, vooral wanneer we een dergelijke
wederopbouw vergelijken met die van Rotterdam. In deze opzet van nauwgezet
reconstrueren van de oude toestand is het ook te begrijpen, dat onder een communistisch regime praktisch alle oude kerken weer zijn opgebouwd. De waningbouw van na de oorlog is te verdelen in twee perioden, die van 1945 tot 1956
en de periode daarna. In de eerste tien jaar na de oorlog is er veelal gebouwd in
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de bekende „Stalin-gotiek". Dit is een massale, massieve imponerende manier
van bouwen, die wel groots maar ook erg koud aandoet. Na 1956 ziet men
geleidelijk aan de invloed van het Westen in de architectuur. De flatblokken
worden minder massief gebouwd, grotere raamoppervlakken, uitstekende balkons en toepassing van functionele kleuren; groenstroken tussen de bouweenheden, tevens wat meer afwisseling tussen hoog- en laagbouw.
Het bouwen in de particuliere en vrije sector is in theorie in Polen nog
mogelijk. Maar de prijzen van de bouwmaterialen worden dan zodanig hoog en
de bureaucratische papierwinkel zo omvangrijk, dat geen weldenkend mens hieraan begint. Praktisch alle woningbouw is dus overheidsbouw. Het behoeft geen
verwondering te wekken, dat bij een dergelijk massaal bouwprogramma er nogal
wat revolutiebouw voorkomt. De afwerking van de woningen is slecht verzorgd.
In alle grate steden komen veel woningblokken voor, soms al vier of vijf jaar
oud, waar het ruwe metsel- en betonwerk nog niet afgepleisterd is en waar de
schilders nog nauwelijks aan te pas gekomen zijn. De toewijzing van woonruimte geschiedt volgens een norm, waarbij per gezinseenheid een aantal vierkante
meter woonruimte wordt toegekend. Deze normen varieren enigszins van jaar
tot jaar omdat factoren als grondstoffenpositie, arbeidsaanbod en de vraag naar
woonruimte schommelend zij n.
De norm voor 1961 zag er als volgt uit:
Aantal personen
1
2
3
4
5

Oppervl. woonruimte in m2
20-24
22-28
28-38
38-48
48-58

0o

gebouwde woningen
5
20
60

10
5

In de praktijk komt het er op neer dat de meeste gezinnen beschikken over een
2-kamerwoning, bij uitzondering een 3-kamerflat. Het gevolg hiervan is dat beide
vertrekken, zowel als woon- en slaapkamer dienen. De aankleding van de woningen is zeer sober, omdat de meubelindustrie nog op gang moet komen. Behangsel is een ongekend weeldeartikel, maar praktisch overal kent men parketvloeren
van eenvoudige houtsoort. Zelfs in deze zeer eenvoudige woningen moeten veel
Polen nog leren wonen. Dit geldt vooral voor de migranten van het platteland,
die in de stedelijke industrieèn komen werken en die hun zeer primitieve wooncultuur overbrengen naar de moderne stedelijke flatwoningen. Bij gezinsuitbreiding is het theoretisch mogelijk een grotere woning te krijgen, maar de wachtlijsten zijn lang en het duurt jaren, te meer daar er maar weinig grotere woningen gebouwd worden. Hier komt ook een bepaalde gezinspolitiek om de hoek
gluren. Bij het kleiner worden van het gezin is men tot inwoning verplicht.
Aangezien een groot aantal van de gehuwde vrouwen werkt, rijst de vraag
naar de verzorging van de kinderen. In Polen ziet men hier en daar wel creches,
maar het systeem is zeker niet algemeen verbreid. Het is meestal een inwonende
grootouder of tante (ongehuwd of weduwe) die zich met de zorg voor de kleine
kinderen belast. Door de massale trek naar de stad, die bewust gestimuleerd
wordt door de staat (mechanisering van het agrarisch bedrijf en stedelijke
industrievestiging) liggen er in de meeste Poolse centra een reeks van sociale
aanpassingsproblemen. Men is al blij als men de mensen een woning, hoe klein
en hoe sober ook, kan bezorgen. Volgens het ideaal van de klassenloze maat-
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schappij kent men geen goedkopere of duurdere woningen, kent men in Polen
ook geen gescheiden arbeiders- en middenstandswijken; de enige norm is de
grootte van de gezinsgroep. In theorie wonen dan ook in een en dezelfde flat
alle soorten beroepen en groepen. Zo wil de ideologie het, maar ook in dit
opzicht is de praktijk sterker dan de leer en er voltrekt zich toch ook een geleidelijke differentiatie in het wonen.
De Katholieke Kerk in Polen
Zoals bekend, is het grootste deel van de Poolse bevolking Rooms-Katholiek.
Deze homogeniteit in religieus opzicht is nog versterkt door de grenswijzigingen
van 1945, toen een vrij grate minderheid orthodoxen van het voormalige OostPolen onder Russisch bestuur kwam. Momenteel zijn er in Polen slechts enkele
zeer kleine Protestantse, Joodse en Orthodoxe minderheden. De onkerkelijkheid
neemt echter toe, niet zozeer onder invloed van het communistische regime als
wel door de industriele ontwikkeling en de toenemende urbanisatie. De argeloze
bezoeker van Polen merkt op het eerste gezicht niet veel van een aktieve kerkvervolging. Er is geen enkele kerk gesloten. Integendeel, zoals boven reeds werd
opgemerkt, zijn de verwoeste kerken veelal op staatskosten herbouwd. Daartegenover staat, dat men in de nieuwe woonwijken en in de nieuwe steden geen
enkele nieuwgebouwde kerk kan ontdekken.
Opvallend is het drukke kerkbezoek. Op zondag puilen de kerken uit, maar
ook door de week is er een druk kerkbezoek en niet alleen van oude vrouwtjes
en kinderen. Overal ziet men geestelijken en religieuzen vrij op straat lopen en
de jaarlijkse grote Sacramentsprocessie trekt nog ongehinderd door de straten
van Warszawa. In de huizen ziet men overal afbeeldingen van de Zwarte Madonna en herinneringsplaten van de hernieuwing der doopbeloften. De enige
katholieke universiteit achter het ijzeren gordijn moet men in Oast-Polen, in
Lublin zoeken. Zo op het eerste gezicht schijnt er geen controverse te bestaan
tussen Kerk en Communistisch bewind. Maar bij nader informeren blijkt deze
eerste indruk toch voor een groot deel op gezichtsbedrog te berusten. In 1956
is er een nieuw verdrag tussen Kerk en Staat gesloten waarbij aan de Kerk vrijheid van godsdienstonderwijs werd toegestaan, vrijheid in de aanname en opleiding van priesters en religieuzen en waarin de Kerk loyaliteit aan het regime
toekende zolang men niet aan levensbeschouwelijke kwesties raakte 1).
Voor een goed begrip van het huidige Poolse katholicisme moet men anderscheid maken tussen tenminste vier groeperingen. De eerste groep is voortgekomen uit de oorlog en bestond voornamelijk uit partisanen en andere verzetsgroepen, die tijdens de oorlog zowel tegen Duitsers als Russen vochten en na de
oorlog een ondergrondse ideologische strijd voerden tegen het communisme. In
hoeverre deze groepering nog bestaat en actief is, kan men moeilijk te weten
komen als buitenstaander. De tweede groep, die ongeveer de helft van de Poolse
bevolking en de oudste helft van het episcopaat omvat, staat volkomen afwijzend
tegenover het communisme en weigert iedere medewerking in welke vorm en op
welk vlak ook. Deze groep voert geen actieve strijd tegen het Marxisme.
Hier hebben we te maken met de kerk binnen de muren, die afziet van elke
1 ) Het zal de lezer bekend zijn, dat de Poolse regering het godsdienstonderwijs in
de scholen sinds vorig jaar verboden heeft en dat het godsdienstonderwijs buiten de
scholen sterk beperkt is en onder strenge controle wordt gehouden. Cfr. Z. Boldirev,
Kerk en Staat in Polen in 1960 in Streven, maart 1961, pp. 582 590.
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beinvloeding van het openbare leven en in een stilzwijgend protest zich probeert
staande te houden. De derde groep bestaat uit verschillende elementen. Ze wordt
ook wel de Wyszynski-groep genoemd, omdat de kardinaal en de jongere helft
van het episcopaat hiertoe gerekend kunnen worden. Deze groepering staat in
zijn geheel afwijzend tegenover de communistische ideologic, maar probeert
toch waar mogelijk, haar katholiek geluid in het openbare leven te laten horen.
Naar buiten treedt deze groepering op onder de naam Znak. Dit is geen hechte
organisatie, maar de verschillende activiteiten worden gedragen door dezelfde
geesteshouding.
Allereerst heeft de Znak een vertegenwoordiging in het Poolse parlement van
zes leven o.l.v. prof. dr. S. Stomma. Deze zes parlementsleden kan men niet zien
als een soort katholieke fractie, want elke andere dan communistisch georienteerde partij is verboden. Zij zijn partijloos, en hun aantal is te gering om enige
invloed uit te kunnen oefenen op de stemmingen. Maar wel vormen ze een
veilig baken voor katholiek Polen in de rode politieke zee. Daarnaast heeft de
Znak een aantal discussieclubs in de grote steden. Het zijn vooral katholieke
intellectuelen, die in deze clubs contact met elkaar hebben. Men beweegt zich
zo min mogelijk op politick terrein, maar benadert elkaar op wetenschappelijk,
religieus, cultured en sociaal gebied. Deze clubs hebben beperkte publikatiemogelijkheden. Als derde activiteit beheert de Znak een kleine uitgeverij, waar
verschillende katholieke uitgaven tot stand komen. Tevens wordt hier een katholick maandblad en een weekblad geredigeerd (Tygodnik Powszechny). Als
boekuitgaven zijn verschenen vertalingen van de werken van Merton, Lubac,
Waugh en andere westerse katholieke auteurs. Het maandblad heeft een oplage
van 7000, het weekblad heeft een oplage van 50.000 en dient ook als officiele
spreekbuis voor het episcopaat. De redactie bestaat uit een groep katholieke
intellectuelen, die een open en progressief katholicisme voorstaan.
Hoewel in Polen geen Kaski bestaat heeft deze Znak-afdeling toch een sociologisch onderzoek naar de ontwikkeling van de gezinssituatie in Polen aangevat
en tevens een opinie-onderzoek over de geloofsbeleving. Resultaten van deze
onderzoeken zijn in bovengenoemde uitgaven gepubliceerd. De activiteiten van
deze Znak-afdeling zijn nog niet door de regering verboden, maar wel worden
veel moeilijkheden in de weg gelegd.
De censuur is buitengewoon streng en dit vormt een onuitputtelijke bran van
moeilijkheden voor het regelmatig doen verschijnen van het blad. De verbindingskanalen met de westerse nieuwsbureaus worden willekeurig afgesloten of
opengehouden, naargelang het in de kraam van Warszawa te pas komt. De
papiertoewijzingen zijn veel te klein; vooral het weekblad zou een veel grotere
oplage kunnen hebben. Door handige administratieve maatregelen moet ongeveer dubbele belasting betaald warden. Ook de boekuitgeverij is aan een strenge
controle onderworpen en vele vertalingen die de redactie zou willen laten verschijnen, worden verboden.
De vierde groepering tenslotte is de Pax, over wier merkwaardige activiteiten
ook in de westerse pers voldoende gepubliceerd is. Het is wel heel moeilijk om
het echte gezicht van deze beweging te ontdekken. Van de ene kant spreekt men
zich alleen voor een pragmatische coexistentie met het communisme uit, van de
andere kant belij dt men een fervent socialisme en gaat men zeer ver mee met de
Marxistische ideologic. Van de ene kant overtuigd en orthodox katholiek, van
de andere kant zo Stalinistisch communist, dat Gomulka in het begin van zijn
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machtsperiode niets met deze groep te maken wilde hebben. Van de ene kant
wordt deze groep van alle kanten geprotegeerd door de bestuursinstanties en
hebben ze veel meer vrijheid inzake publikaties dan b.v. de Znak, maar van de
andere kant worden ze als gevaarlijke fascistische elementen beschouwd. Het is
in ieder geval zo, dat het episcopaat afwijzend staat tegenover de activiteiten van
de Pax, dat de Znak in haar beperkte publikatiemogelijkheden geen enkel waarschuwend geluid tegen de Pax mag laten horen en dat de minste toespeling
direct door de censuur geschrapt wordt. Tenslotte staat ook de Katholieke Universiteit van Lublin, die toch ook niet benauwd is voor enige progressiviteit, fel
afwijzend tegenover alles wat Pax is.
Natuurlijk is het uitermate rnoeilijk een gefundeerd oordeel te geven over
alles wat Pax is en wat Pax zegt te zij n. Naar onze mening hebben we hier te
doen met een groep katholieken, die of door een zo langdurige en intense flirtation met het communisme de werkelijke gevaren van deze coexistentie niet
meer willen of kunnen inzien, die dus te goeder trouw met oogkleppen lopen,
of we hebben te doen met een bijzonder gevaarlijke groep katholieke communisten of communistische katholieken die het integrale katholicisme in Polen
systematisch trachten te ondermijnen.
Wanneer men over het huidige katholieke leven in Polen spreekt, moet het
een en ander gezegd worden over de Katholieke Universiteit Lublin, de enige
waarlijk katholieke universiteit achter het ijzeren gordijn. Deze universiteit is
vlak na de eerste wereldoorlog gesticht, werd tij dens de tweede wereldoorlog
gesloten, maar kon na 1945 haar poorten weer openen. Voor de oorlog was zij
nogal links georienteerd. Velen van haar afgestudeerden waren lid van de P.P.S.,
te vergelijken met de Nederlandse S.D.A.P. Het optreden van de Duitsers in
Polen is echter wel zodanig geweest, dat er na de oorlog van deze politieke
houding niet veel is overgebleven. In de na-oorlogse periode kan men de universiteit van Lublin gevoeglijk rekenen tot de derde groep in het Poolse katholieke
leven. Ze staat achter de activiteiten van de Znak en in felle controverse tegenover de Pax.
Het is geen volledig uitgebouwde universiteit, maar beschikt slechts over twee
faculteiten, theologie en letteren en wijsbegeerte. De studentenbezetting was
tij dens ons bezoek als volgt: theologie 200, kerkelijk recht 40, filosofie 150,
psychologie 250, sociologie 100, Pools 250, moderne en klassieke talen 250,
geschiedenis 100. Uit het feit dat deze universiteit nog steeds bestaat zou men
kunnen afleiden, dat het met de kerkvervolging in Polen nogal meevalt. Het
voortbestaan van dit laatste katholieke intellectuele bolwerk wordt echter door
de staat wel zeer bemoeilijkt. De universiteit wordt namelijk bedreigd door een
reeks van maatregelen, die haar geleidelijk doen verstikken.
Door discriminerende maatregelen hebben afgestudeerden van Lublin moeilijkheden met het verkrijgen van officièle functies. Van de andere kant is met
name de opleiding in de literaire faculteit zo uitstekend, dat een bevoegdheid
van deze universiteit overal in Polen tot aanbeveling strekt. Zijn alle staatsuniversiteiten vrij in het aantal toe te laten studenten, voor Lublin is een quotensysteem ingevoerd, dat van jaar tot jaar varieert, maar praktisch elk jaar lager
wordt.
De katholieke universiteit geniet geen enkele financiele bijstand uit de staatskas. Alle kosten warden gedekt uit vrijwillige bijdragen van het kerkvolk. Men
had daartoe kringen opgericht, die in iedere parochie geld inzamelden. Deze

258

POLEN 1961

kringen zijn kortgeleden door de regering opgeheven als niet zuiver godsdienstige vereniging. Het episcopaat heeft hierop greageerd door collecten voor te
schrijven en deze schijnen meer op te brengen, dan de vroegere kringen. Tot
1955 behoefde de universiteit geen belasting te betalen, maar daarna kwam een
jaarlijkse aanslag van 2 miljoen Zl. met terugwerkende kracht tot 1945, zodat
ineens 20 miljoen Zl. op tafel moest komen. De universiteit heeft betaling van
dit grate bedrag tot nu toe geweigerd en er loopt nog steeds een proces over.
Er worden geen deviezen verstrekt voor de aankoop van buitenlandse boeken;
visa voor hoogleraren om studiereizen te maken of gastcolleges te geven worden
geweigerd. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek kunnen lang niet altijd
worden gepubliceerd, opdrachten voor researchwerk mogen niet worden aanvaard. Wel kan de universiteit van Lublin tot op de dag van heden bijstand
ontvangen van buitenlandse universiteiten. Haar bibliotheken behoren dan ook
tot de best voorziene van Polen, althans van westers standpunt uit gezien.
Concluderend kan men zeggen, dat er in Polen geen openlijke en aggressieve
kerkvervolging bestaat, dat men met name de oudere generatie rustig haar
geloofspraktijken laat uitoefenen, maar dat door reeksen van bestuurlijke en
administratieve maatregelen de Kerk geleidelijk uit het openbare leven wordt
weggedrongen, dat de Katholieke Kerk in Polen niet in bloed en tranen ten
onder gaat, maar geleidelijk en zachtjes aan verstikt wordt.
De agrarische situatie
Ook inzake de agrarische economie neemt Polen een uitzonderlijke plaats in
de rij van communistische landen in. Voor de oorlog kende men in Polen het
adellijke en kerkelijke grootgrondbezit met overwegend feodale verhoudingen
met daarnaast het kleinere zeer versnipperde particuliere zelfverzorgingsbedrig.
Het technisch-agrarisch peil stond in vergelijking met West-Europa op een laag
niveau. Na de oorlog is direct een landhervorming doorgevoerd, waarbij praktisch alle grootgrondbezit grater dan 50 ha geconfiskeerd werd. Eên derde van
de onteigende grand verviel aan de staat, twee derde werd aan de boeren uitgegeven als particulier eigendom. Geleidelijk begon de propaganda voor het collectieve agrarische bedrijf op voile toeren te draaien, maar noch in de Stalinistische periode, noch in de Gomulka-tijd is de landbouwcollectivisering te vuur
en te zwaard doorgevoerd.
In 1956 was de toestand als volgt:
Vrije boeren ..
Collectieve bedrijven
Staatsbedrijven ..

Grondbezit in 0/0

Produktie in 0/0

79
10
11

83
8
9

100

100

In 1956 waren 10.000 bedrijven gecollectiviseerd, daarna hebben zich nog
eens een 1300 bedrijven samengevoegd. Het grondbezit is niet gecollectiviseerd.
De boeren kunnen te alien tijde hun inleg aan grond terugeisen. Men krijgt
allerwege de indruk, dat de collectivisering wel aanbevolen wordt, maar dat de
regering er niet toe verplicht. Ook niet dat het particuliere agrarische bedrijf
onmogelijk wordt gemaakt. Het is vorig jaar zelfs in de provincie Poznan
voorgekomen dat een aantal collectieve bedrijven op last van de regering ontbonden zijn omd.at ze zelfs niet aan de minimale eisen beantwoordden. De
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boeren hadden zich hier uitsluitend aaneengesloten vanwege de belangrijke
belastingfaciliteiten, die de collectieve bedrijven genieten en hadden voor de rest
alles bij het oude gelaten !
Om de lezer een idee te geven van de gang van zaken op de collectieve en de
staatsbedrijven geven we een korte beschrijving van de Spadzielnia Produkcyjna Teresin, een 40 km buiten Warszawa gelegen, en van het Panstwowe Gospodarstwo Rolnice in Gluchowo, 40 km ten westen van Poznan. De Polen
hebben een afkeer van de namen kolchos en sovchos, hoewel de structuur van
deze bedrijven grote overeenkomsten vertonen met de Russische. Ons werd verteld, dat het collectieve bedrijf van Teresin beneden het gemiddelde lag, terwijl
het staatsbedrijf in Gluchowo aanmerkelijk boven de norm uitstak. Teresin is in
1950 begonnen, d.w.z. overgenomen van een landadellijk grootgrondbezit. Bijna

nergens in Polen kent men oorspronkelijke collectieve bedrijven, in de meeste
gevallen is er sprake van een bestaand landgoed, waar de oorspronkelijke pachters de status van deelgenoot in een collectief bedrijf hebben gekregen. Vroegere
bedrijfsleiders zijn ook nu vaak de leiders van het collectieve bedrijf. De villa of
het paleis van de voormalige jonkheer heeft altijd een andere bestemming gekregen, in verschillende gevallen doet het dienst als hoofdgebouw van het collectieve bedrijf. In 1950 brachten 17 leden hun grond in en begonnen met een
collectief bedrijf of, zoals zij zeif zeggen, een produktiecoOperatie. Van staatswege kreeg men wat krediet, waarvoor een 20 stuks melkvee werd aangeschaft.
Bedrijfstechnisch ging men geleidelijk overschakelen van een gemengd bedrijf
met hoofdaccent op akkerbouw Haar gemengd bedrijf met hoofdaccent op weidebedrijf. Tij dens ons bezoek werkten 32 gezinnen op een grondbezit van 260
ha d.i. per gezin ongeveer 8 ha. Het bedrijf beschikt nu over 50 stuks melkvee,
70 varkens, 14 paarden. Vooral in de eerste periode hebben verschillende leden
zich weer teruggetrokken uit het collectieve bedrijf, andere werden er uit gewerkt. Daartegenover stond een grotere aanname van nieuwe leden, die hun
grond inbrachten. Sinds 1956 heeft men een eerste lichte mechanisatie kunnen
doorvoeren. Het bedrijf beschikt nu o.a. over twee tractoren. Ondanks de collec-

tivisering bleef het inkomen per gezin laag, zelfs naar Poolse maatstaven.
Het hele bedrijf maakte nog een vrij primitieve en rommelige indruk en
ondanks vele indrukwekkende cijfers schatten wij de rentabiliteit niet hoog.
Bedrijfsgebouwen en andere opstallen dateerden grotendeels uit de vooroorlogse
periode, de woningtoestanden waren nog zeer sober, zelfs armoedig, hoewel hier
langzaam verbetering in komt door de bouw van eenvoudige landarbeiderswoningen.
In volkomen tegenstelling met dit collectieve bedrijf was het enorme staatsla.ndbouwbedrijf in Gluchowo. De gehele onderneming heeft de gigantische
omvang van 12.000 ha (Haarlemmermeer 18.000 ha, Wieringermeer 20.000 ha).
Hierop staan 14 bedrijven, varièrend van 600 tot 1000 ha. leder van deze 14
bedrijven heeft zijn eigen centrum van bedrijfsgebouwen, opslagruimten, garages etc. Het algemene secretariaat van de gehele onderneming is gevestigd in een
voormalig paleis. De leidinggevende staf bestaat uit 250 man, het grondverbeteringsbedrijf bestaat uit een permanente ploeg van 80 arbeidskrachten. In totaal
werken bier 2500 mensen. De werknemers wonen in bedrijfswoningen, waar
geen huur voor betaald hoeft te worden. Iedere werknemer heeft een eigen tuintje van 10 are voor groenten en fruit en 20 tot 30 are voor voedergewassen voor
de eigen koe en twee varkens.
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Er wordt een bewuste politick doorgevoerd om van vroegere boeren agrarische
werknemers te maken, met vaste werktijden, prestatieloon, sociale voorzieningen
etc. zodat ze eenzelfde positie in sociaal en economisch opzicht gaan innemen
als de arbeiders in de industrie. Een soort cao regelt in details de verhoudingen,
rechten en plichten van werkgever en werknemer. Deze „cao" wordt ieder jaar,
zo nodig gewijzigd, opnieuw aangegaan tussen het Ministerie van Landbouw en
de Arbeidersunie. Door een sterke specialisatie in de produktie, door rationalisatie in de bedrijfsvoering is het aanvankelijke akkoordloon van 1500 Zl. gestegen tot 2800 ZI. per maand. In ieder afzonderlijk bedrijf is een partijcel, die
basisinvloed heeft op de gang van zaken. Van boven of worden de plannormen
vastgesteld in de vorm van vijfj arenplannen. Komt men daarboven uit, dan kan
uit deze „winst" een bedrijfsfonds gesticht worden. Op deze onderneming
wordt sinds 1957 in ieder bedrijf „winst" gemaakt, dank zij de deskundige
leiding, de mechanisatie en rationalisatie.
Nowa Huta en Zakopane
Nowa Huta is een groot hoogoven- en staalfabriekencomplex van Russische
makelij, gebouwd in het kader van een vijfjarenplan ter bevordering van de
zware industrie, waar tegenaan een halfcirkelvormige stad is gebouwd van momenteel 90.000 inwoners. De vestigingsfactoren voor deze industrie zijn niet
gunstig. Steenkool is weliswaar niet veraf, maar de aanvoer moet haast uitsluitend per rail geschieden, ijzererts moet voornamelijk uit Rusland komen, onvoldoende zoet water en ongeschoolde arbeiders. De produktie is momenteel ongeveer even groot als die van de Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken, maar
men heeft 23.000 arbeiders nodig om deze produktie te halen tegen Nederland
met 12.000 werknemers. Toch werden we met cijfers gebombardeerd over de
enorme „winsten", die in dit bedrijf gemaakt worden en over de talloze extrauitkeringen en zeer hoge lonen voor zelfs ongeschoolde arbeiders. We mochten
echter geen bezoek brengen aan het bedrijf zelf en konden alleen een blik slaan
op de monumentale paleisachtige administratiegebouwen bij de ingang. Deze
hele onderneming moet in de toekomst uitgebreid warden tot 40.000 werknemers, die een produktie van 10 miljoen ton staal moeten halen.
Daarentegen werden we wel in de gelegenheid gesteld om het woongedeelte
van Nowa Huta te bezoeken, het paradepaardje in Polen van moderne stadsplanning en stedelijke architectuur op zuiver socialistische grondslag. Aanvankelijk woonde hier alleen het hoogovenpersoneel met hun gezinnen, nu bestaat de
bevolking voor 15 tot 20% uit andere werknemers, die meestal in de industrie
van Krakow werken. Tot 1956 heeft men hier in dezelfde monumentale Stalingotiek gebouwd, die zo kenmerkend is voor de nieuwe steden en wijken in de
Sovjet-Unie en die ook in de Volksdemocratieen hoogtij moest vieren. Na 1956
ziet men duidelijk Westeuropese invloeden in de bouwstijl. Het grootste gedeelte van Nowa Huta bestaat uit hoogbouw. De halve cirkel is verdeeld in vier
segmenten, ieder segment in een aantal blokken, die een soort eenheid vormen,
wat betreft de voorzieningen aan winkels, scholen, sociale diensten en dergelijke.
Hoewel men niet zuinig is geweest met groenstroken, aanplantingen en bloemen, maakt toch het oudere deel van deze nieuwe stad, dus het gedeelte dat voor
1956 gebouwd is een vrij trieste indruk. Oak hier geldt weer, dat de flatbouw er
van buiten soms wel aardig uitziet, maar dat de woningen van binnen zeer klein
zijn en sober gemeubileerd; overal moet er in de woonkamers tevens geslapen
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worden. Kerken zijn er niet te vinden, terwijl toch 80% van de bevolking van
Nowa Huta katholiek is. Eten kan men in vele goedkope restaurants en cantines.
Het was enigszins benauwend om te zien en aan te voelen, hoe in zo'n volledig socialistisch geplande stad het individu als het ware ten onder gaat aan de
planning. Persoonlijke vormgeving aan het leven is niet meer mogelijk. Voor
alles en allen wordt gezorgd volgens uniform patroon.
Van Krakow, de oude mooie koningsstad van Polen, trefpunt van West- en
Centraaleuropese cultuur, naar Zakopane is een kwestie van drie uur rij den in
een meestal overvolle bus. Het is een pittoresk plaatsje in een schitterend berglandschap. Het maakt een wat schamele indruk met zijn bescheiden souvenirwinkeltjes en geringe voorzieningen voor toeristen. Het teert nog op wat oude
glorie van de periode tussen beide wereldoorlogen toen Zakopane en vogue was
in kringen, die de drukke toeristenplaatsen in het bergland meden. Maar nu
krijgt Zakopane nieuw leven ingeblazen, omdat het met nog een serie andere
plaatsen uitverkoren is als arbeiderstoeristenoord. Men heeft er enkele reusachtige arbeidershotels gebouwd in een soort Hitlerjeugdherbergstijl. Ons hotel had
800 bedden, maar dan ook met 8 man op 1 kamer met 2 man boven elkaar!
Polen telt momenteel een 12 miljoen georganiseerde arbeiders en arbeidsters.
De hotelcapaciteit is thans zo groot, dat een half miljoen arbeiders per jaar van
deze faciliteiten kan genieten. Sommige hotels zijn het hele jaar open, andere
alleen in de geschikte seizoenen. Een vakantie duurt 14 dagen, de reiskosten
worden vergoed, maar de organisatie of het bedrijf maakt uit, waar de arbeiders
naar toe kunnen. De kosten van een dergelijk vakantieverblijf zijn afhankelijk
van het inkomen. Daar komt nog bij, dat het de bedrijfsraden zijn, die uitmaken, wie wel en wie niet voor een dergelijke vakantie in aanmerking komen.
Criteria voor uitzending zijn: de laagstbetaalde arbeiders, medisch advies en
bijzondere prestaties in het bedrijf.
Met de feitelijke uitvoering van de vakanties zijn minstens vier organisaties
belast, die enigszins te vergelijken zijn met onze reisbureaus. Deze organisaties
kunnen geen buitenlandse trips organiseren. Dit gaat via andere kanalen en kan
wegens de moeilijke deviezenpositie alleen op basis van uitwisseling geschieden.
De boeren kunnen alleen van deze vakantieregeling profiteren, wanneer ze georganiseerd zijn, wat in de praktijk neerkomt op werkzaam zijn in een gecollectiviseerd of in een staatsboerenbedrijf.
Naast logies en maaltij den verzorgen de hotels het culturele en recreatieve
element, excursies, sportvelden, T.V.-zaaltj es, radiozaaltj es, etc. Tenslotte bestaat er een soort organisatie voor adult education. Er is in de meeste hotels een
bibliotheek en tijdens deze 14 dagen worden er een aantal instructieve lezingen
en voordrachten gehouden. Van de ene kant zijn er in dit systeem aantrekkelijke
facetten te ontdekken, van de andere kant staat een dergelijk ver doorgevoerd
dirigistisch systeem ons tegen en dit is blijkbaar ook het geval bij vele Poolse
arbeiders, want men gaf ons toe dat ongeveer 50% van de arbeiders van deze
vakanties geen gebruik wenst te maken.
Dit artikel heeft geen andere pretentie dan enkele aspecten van Polen en zijn
bevolking te belichten. Polen is een satelliet van Rusland, heeft echter meer dan
de andere satellietstaten zijn eigen karakter en structuur weten te behouden en
daarom wekt het in het Westen een bijzondere belangstelling.
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Engelse paperbacks
Halfjaarlijks overzicht
DR. W. PETERS S.J.

men een tentoonstelling van recente pockets of gaat men in LonB EZOEKT
den een winkel binnen die zich vooral op goedkope uitgaven toelegt, dan
wordt men spoedig duizelig en men slentert vaak wat rond, verveeld van oververzadiging. Eenzelfde reactie is onvermijdelijk wanneer men een cataloog van
in Engeland verkrijgbare paperbacks doorbladert. Hij is onderverdeeld in meer
dan vijftig secties, en de meer dan zes duizend uitgaven worden door niet minder dan vijf en zeventig firma's verzorgd. (Paperbacks, Whitaker, 1960, London, 2/6.)
Er moet dus zonder pardon geschift worden. Een groeiend aantal pockets doet
aan een zwijnenstal denken en beweegt zich langs de uiterste grens van het
pornografische. De laatste maanden werd tegen zulke uitgaven in gezaghebbende Engelse bladen menigmaal geprotesteerd. Het geldt hier niet alleen al to
erotische romannetjes, maar ook quasi-wetenschappelijke uitgaven op het gebied van psychologie, huwelijk, kunst, enz. Willen wij dit overzicht binnen de
perken houden, dan moeten wij verder de drie duizend romans ter zijde schuiven. Zo goed als alle klassieke romans zijn nu in goedkope, keurig verzorgde
uitgaven to verkrijgen. Everyman, Faber, Macmillan, Harper, en natuurlijk
Penguin hebben alien hun eigen fonds van klassieke romans, Laatstgenoemde
firma heeft onlangs een nieuwe serie gelanceerd met de titel Penguin Modern
Classics, en onder zijn eerstelingen treffen wij aan Ronald Firbank's Valmouth,
West's Miss Lonelihearts, Forster's Collected Short Stories, Thornton Wilder's
The Ides of March en Connolly's Enemies of Promise. Het is dezelfde firma
die nu haar vleugels ook naar het vasteland uitslaat en systematisch in het Engels
vertaalde romans zal publiceren. Deze serie opende onlangs met Brecht's Threepenny Novel (4 sh.), Malraux's Man's Estate, Musil's Young Thrless, Romain
Gary's The Roots of Heaven (5 sh.), de Collected Stories van Isaac Babel (3/6)
en The Outsider, waarin Camus een even gedetailleerde als deprimerende analyse geeft van hetgeen er in een ter dood veroordeelde omgaat. Het is natuurlijk
niet alleen Penguin Books die zich voor het vertaalde boek interesseert. Fontana
publiceerde Pasternak's Doctor Zhivago (6 sh.), en Mercury Books (gelanceerd
door de z.g. Heinemann-groep van uitgevers) verscheen met de verzamelde
korte verhalen van Thomas Mann in twee kloeke delen. (10/6).
Oak geslaagde romans uit het recente verleden vinden menigmaal hun weg
naar de markt van goedkope uitgaven. We vermelden The Middle Age of Mrs
Eliot van Angus Wilson, (4 sh.), From a View to a Death van Anthony Powell
en Memento Mon van Muriel Spark, die we bij hun eerste verschijnen bespraken; alsook een sympathiek miniatuurtje van stiefmoeder en zoon van tussen
de twee wereldoorlogen, dat de inhoud is van William Plomer's Museum Pieces
(31); The Conscience of the Rich, waarin de steeds meer gewaardeerde fysicusliterator C. P. Snow de geleidelijke disintegratie ontvouwt van een Joods ban-
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kiersgezin (3/6), en ten slotte The Rack van A. E. Ellis, bij zijn verschijnen, nu
drie jaren geleden hoog geprezen door Graham Greene (3/6) : deze drie romans
zijn het lezen bijzonder waard. Naast deze zes uitgaven van Penguin plaatsen
we de Ace-uitgave Stephen Hero, hetgeen het oorspronkelijk manuscript geeft
van wat James Joyce later publiceerde onder de titel A portrait of the artist as a
young man (3/6). Nog jets vender teruggaande willen we ook The Best of Saki
(Arrow, 3/6) aanbevelen: Graham Greene koos ruim dertig korte verhalen uit
het oeuvre van de onderschatte H. H. Munro. Het zijn verhalen met een fijne
humor en van een fascinerende eenvoud. Tot slot wijzen wij liefhebbers van
ouderwetse adventure-stories op The Wages of Virtue en Beau Sabreur, beide
van P. C. Wren, en beide vol heldenmoed, vindingrijkheid, verraad, enz., enfin:
alles waar het Vreemdenlegioen voor beroemd was, en misschien nog is (Murray, 3/6). Wie Bruce Marshall niettegenstaande zijn herhalingen nog kunnen
apprecieren, vinden zijn jongste roman A Thread of Scarlet onder de Fontanabooks.
Wat de religieuze pockets betreft, ontmoeten we namen als Bultman, Buber,
Ramsey (de nieuwe Aartsbisschop van Canterbury), Chesterton, C. S. Lewis en
titels als The Cloud of Unknowing, The Old Testament and Moderne Times,

The Synoptic Gospels, God was in Christ, Reflections on the Psalms.
Willen we wat orde scheppen in deze groep dan verdient onze eerste aandacht The Making of the Bible, waarin W. Barclay op bevattelijke wijze omschrijft hoe zowel oude als nieuwe testament tot stand kwamen (Lutterworth,
5 sh.). Met deze vulgariserende studie opent het serie-werk Bible Guides, dat
twee en twintig deeltjes zal bevatten; gezien de namen van de medewerkers
beloven deze niet-katholieke bijbel-gidsjes zeer gewaardeerd te worden. Voor
student en vakman is The Old Testament and Modern Study, een zware Oxford
Paperback (8/6). De bedoeling van deze studies is de laatste ontwikkeling op
het terrein der exegese, de laatste archaeologische vondsten en de jongste interpretaties der oud-testamentische bijbelboeken te integreren in een verantwoorde
visie op en verklaring van de tekst. Een goede inleiding op de hedendaagse
bijbelse problematiek voor de gewone man is Unless some man show me (Sheed
and Ward, 6 sh.), waarin father Jones op onderhoudende wijze exegetische
nieuwigheden ter sprake brengt; alles bij elkaar een nuttig boekje.
Met betrekking tot het nieuwe testament wijzen wij op The Good News, een
deeltje van de hier boven vermelde Bible Guides (Lutterworth, 5 sh.). De methodistische professor Mitton geeft een summier en helder overzicht van de
inhoud der vier evangelien: het leven van Jesus, zijn boodschap en zending,
zijn parabels en wonderwerken. Een studie der synoptici die reeds uit het jaar
1934 dateert, is The Synoptic Gospels van J. H. Ropes (Oxford, 7/6); de
analyse van taal, stijl en compositie der drie eerste evangelien is jets te apodictisch en is overigens tamelijk gemeengoed geworden in de laatste dertig jaren.
Bijzonder lezenswaardig is God in Action (Penguin 3/6), dat de Anglikaanse
bisschop van Bristol dit jaar deed verschijnen met als ondertitel „A study in the
Holy Spirit", en dit geeft de inhoud van dit waardevolle boek accuraat aan.
De bisschop verliest zich niet in speculaties omtrent de intertrinitaire betrekkingen, maar concentreert zijn aandacht op het werk Gods in deze wereld en
onder deze mensen; nimmer abstract, maar steeds in betrekking met de mensen
en de kerk van vandaag. — Niet geheel orthodox, maar toch ook van bijzondere
verdienste is God was in Christ, hetgeen een essay is over de menswording en
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de verlossing. Het dateert uit het jaar 1947 en is van de hand van de in 1954
gestorven Schotse theoloog Baillie (Faber, 8/6).
God so loved the world (Hodder 3/6) is het leven van Jesus, pieus verteld
door Elizabeth Goudge op vrij traditionele wijze. Van degelijker inhoud is The
Resurrection of Christ (Fontana) van de nieuwe aartsbisschop van Canterbury.
In alle diepte wordt hier het geheim van Christus' Verrijzenis behandeld, niet
alleen op overzichtelijke wijze, maar ook zo dat deze studie een leerzaam voorbeeld is van ware bijbelse theologie. Minder diepgaand is Introducing the Christian Faith van dezelfde auteur (S.C.M. paperback, 3/6), een achttal lezingen.
Het geheel doet wel sympathiek en overtuigend aan, maar heeft toch te veel
lacunes dan dat het een ernstig zoeker zou bevredigen. Voor deze zoeker zal
Liturgy and Society (Faber, 8/6) geschikter zijn. A. G. Hebert, een bekend en
zeer vooruitstrevend Hoog-anglikaans geestelijke, beschouwt successievelijk verschillende aspecten van het leven der Kerk (de studie is een kwart eeuw oud).
Het is een eerlijk boek, duidelijk geinspireerd door een apostolische bewogenheid met het lot der Kerk en het lot der mensen, zowel binnen als buiten de
Kerk, vol bezorgdheid voor modernistische en anti-christelijke invloeden, vol
hartstocht voor verdieping en vernieuwing. Het is een studie die nog steeds het
lezen waard is, ook al om zich op de hoogte te stellen van bepaalde stromingen
binnen de Staatskerk. — Uit de oorlog dateert Invitation to Pilgrimage (Penguin, 3/6), hetgeen we voor alles een eerlijk getuigenis zouden willen noemen.
De auteur John Baillie is een broer van bovenvermelde schrijver en behoort tot
de Schotse Kerk. Een bijzonder woord van welkom geldt natuurlijk Chesterton's Orthodoxy: niettegenstaande het feit dat het drie en vijftig jaar oud is,
blijft het jong (Fontana).
Op het terrein van de kerkgeschiedenis neemt chronologisch Rudolf Bultmann's Primitive Christianity in its Contemporary Setting de eerste plaats in
(Fontana Library, 6 sh.). Voor de niet ter zake kundige lezer is deze uiteenzetting wel wat verwarrend. Judaisme, Hellenisme, de Gnosis en andere godsdienstig-culturele verschijnselen uit het nabije Oosten voor en omstreeks het begin
van onze jaartelling zijn te gecompliceerd dan dat deze in kart bestek bevredigend kunnen worden behandeld. Van de eerste eeuw springen we over naar de
did der Reformatie. Aggressief als altiid geeft de bekeerde clergyman, historicus
en dramaturg, Hugh Ross Williamson, een overzicht van de eerste drie-kwart
eeuw der Engelse reformatie. Hoe Engeland Anglikaans werd, zou een goede
ondertitel kunnen wezen van dit populaire boekje (Canterbury Books, Sheed
and Ward, 3/6). Veel rustiger van toon en wetenschappelijker van opzet is The
Reformation van de gezaghebbende priester-historicus Philip Hughes (Universe
Books, Burns and Oates, 5 sh.). Het beperkt zich niet tot de reformatie in
Engeland, maar bespreekt naast hetgeen in Engeland gebeurde, Luther, Calvijn
en Knox, terwijl ook alle aandacht wordt besteed aan de contra-reformatie. —
Penguins, ondernemend als altijd, heeft het vierde deel der kerkgeschiedenis
gepubliceerd van de Amerikaanse professor Cragg: The Church and the Age of
Reason, 1648 -1789 (5 sh.). Het is een soort godsdienstige sight-seeing trip,
die ons voert van Rusland tot Amerika, met alle landen van West-Europa daartussen in.
Waarmede we gekomen zijn tot de jongste uitgaven over het geestelijk
leven in zijn vele aspecten. We wijzen op het prachtige mystieke werkje uit de
Middeleeuwen The Cloud of Unknowing (Penguin, 3/6), op een nieuwe ver-
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taling van Pascal's Pensies (Penguin 3/6), op The Journals en Purity of heart
is to will one thing, beide van Kierkegaard (Fontana), en op Selected Writings
van Charles Williams (Oxford, 8/6). De psychologische kant van de godsdienstige ervaring komt ter sprake in The Christian Experience of Forgiveness,
een boek dat in 1927 door de Schotse theoloog Mackintosh geschreven werd
(Fontana 3/6). De boventoon in deze niet lichte studie is echter nog uitgesproken theologisch. Anders liggen de zaken in Thouless' The Psychology of
Religion (Cambridge, 10/6), hetgeen bijna veertig jaren geleden werd gepubliceerd, maar sindsdien bijgewerkt. Onderbewustzijn, schuldgevoelens, sexualiteit,
bekering, aanbidding, mystiek worden in deze studie vanuit de psychologie
benaderd, doch de resultaten zijn niet bevredigend. Hetzelfde moet gezegd worden van een overigens geheel ander boek, dat de bekeerde Oxford-Professor
Zaehner schreef als antwoord op Doors of Perception van Aldous Huxley. Zijn
Mysticism, Sacred and Profane (Oxford, 8/6) plaatst geestelijke ervaringen
die door bepaalde verdovende middelen worden opgeroepen, naast de authentieke mystieke ervaring. Deze enigszins negatieve instelling doet natuurlijk niet
ten voile recht aan de ware aard van de christelijke mystiek.
Een viertal paperbacks van zeer uiteenlopend karakter sluit deze sectie af.
Bernanos' The Carmelites mogen we bekend veronderstellen (Fontana); Dialogue with Teilhard de Chardin (Sheed and Ward, 8/6) is een sympathieke en
doorgaans gezond kritische uiteenzetting van de ideeèn van Teilhard door Olivier Rabut O.P. De Anglikaanse bisschop Stephen Neill geeft in Men of Unity
(S.C.M. 5 sh.) een goed overzicht van de oecumenische beweging aan de hand
van sympathieke opstellen over haar voormannen. Het geheel is een nuttige,
lezenswaardige inleiding op hetgeen sinds de bijeenkomst to Edinburgh, nu
vijftig jaren geleden, tot stand werd gebracht. Tot slot vinden we een overzicht
van de tegenwoordige positie van het Jodendom in Bentwich's The Jews in our
Time (Pelican, 3/6). Het behandelt allerlei onderwerpen, als de verspreiding
der Joden, anti-semitisme, hun invloed op wetenschappelijk en cultureel terrein,
vervolging en vernietiging tij dens de oorlog, enz. De Inquisitie, die zich bijzonder tegen de Joden richtte, zou ingesteld zijn door de Jezuleten, en nog wel
in het jaar 1480! Men mete de betrouwbaarheid van het geheel echter niet af
aan deze blunder.
Wat betreft werken van literaire kritiek, vermelden we de publikatie van
Boswell's Life of Johnson (twee delen, Everyman, 7/6) en Themes and Conventions of Elisabethan Tragedy (Cambridge, 10/6) van Bradbrook, dat reeds
uit 1934 dateert. De titel dekt de inhoud van deze studie vrij accuraat. Meer
gedetailleerd van aard is Danby's Shakespeare's Doctrine of Nature (Faber,
8/6), hetgeen een analyse bevat van het koningsthema in King Lear. Het is een
studie die rijk is aan diepgaande gedachten en suggesties. Veel helderder en
minder gecompliceerd is A Preface to Paradise Lost van C. S. Lewis, dat een
vigtiental lezingen bevat hoofdzakelijk over Milton's gedicht als epos. Hij
geeft zeker een vaak verrassend nieuwe kijk op Paradise Lost (Oxford, 5 sh.).
Een serie lezingen met als onderwerp de literatuur van de negentiende eeuw
biedt ons Bowra's The Romantic Imagination (Oxford 7/6). Als uitgangspunt
van zijn colleges neemt de Cambridge-professor bekende gedachten als Coleridge's The Ancient Mariner, Wordworth's Ode on Intimations of Immortality,
Shelley's Prometheus Unbound, Keats' Ode on a Grecian Urn, Byron's Don
Juan, Swinburne's Atalanta in Calydon, enz. en tekent aan de hand hiervan een
17
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beeld van de romantiek in haar oorsprong, ontwikkeling en verval. Waardevolle
kritische opstellen zijn vervat in Lawrence's Selected Literary Criticism (Mercury, 12/6); een volledige hoogst leesbare biografie van deze schrijver verscheen
als een Penguin pocket: The Intelligent Heart, door H. T. Moore; 7/6, in Literary Essays of Ezra Pound (ingeleid door T. S. Eliot, Faber 12/6) en in The
Liberal Imagination van de Amerikaanse criticus Lionel Trilling (Mercury,
10/6). Richard Ellmann wijdde een lang opstel aan Yeats in zijn The Man and
the Masks (Faber, 12/6), waarin schr. probeert om vanuit de poezie de mens
Yeats te ontdekken.
Enemies of Promise (Penguin, 3/6) is een hoogst leesbaar boek van de nog
steeds vigoureuze Cyril Connolly. Het eerste gedeelte bevat een aantal essays in
1938 geschreven over boeken die naar Connolly's overtuiging tien jaren later
nog steeds gelezen zouden worden: en zijn oordeel over Proust, Huxley, Virginia Woolf, Faulkner, Hemingway en anderen bleek opmerkelijk juist te zijn.
Het tweede gedeelte is een stuk autobiografie, dat vooral zijn schooljaren
behandelt, een boeiende lectuur. Wat breder van opzet is Culture and Society,
1780 - 1950, waarin Raymond Williams de groei van de beschaving vooral
toetst aan belangrijke sociologische, pedagogische en literaire werken uit de vermelde periode. Een serie namen als Burke, Cobbett, Owen, Dickens, Disraeli,
Kingsley, Eliot, Pugin, Ruskin, Morris, Gissing, Shaw, Tawney, Lawrence,
Richards, Leavis, Orwell, Arnold, Pater en Belloc, die besproken worden, geeft
enig idee van de rijkgeschakeerde inhoud van deze studie (Pelican, 4/6).
Wij molten deze sectie eindigen met er op te wijzen dat de voortreffelijke
serie Writers and their Work nog steeds floreert en nu aan haar honderd en
veertigste deeltje toe is. De laatste addities zijn Kenneth Muir's Shakespeare:
The Great Tragedies, Willy's Three Metaphysical Poets, hetgeen Crashw, Vaughan en Traherne bespreekt, en Cranston's Locke. Intussen zien we verlangend
uit naar het opstel over de enkele jaren geleden overleden Zuid-Afrikaanse
dichter Roy Campbell. En als toegift vermelden wij een Amerikaanse uitgave
van de klassieke anthologie The Golden Treasury (Mentor, 95 Am.cts), vermeerderd met een Brie honderd gedichten uit de laatste eeuw, en A book of
Nonsense (Everyman, 4 sh.), dat de onzin-gedichtjes bevat van Edward Lear,
Lewis Carroll en anderen, een verrukkelijk boek. Een waar feest is Four Feet
and two (Puffin 3/6), bereid niet alleen door Belloc, de la Mare, Rosetti,
bekend om hun kindergedichtjes, maar ook door Keats, en zelfs door Hopkins.
Voor kinderen, maar toch vooral voor ouderen, heeft de verzameling balladen
en volksliedjes van de verzamelaar Cecil Sharp haar bijzondere charme (The
Idiom of the People, Mercury, 8/6). Slechts een achtste gedeelte van de meer
dan acht honderd volksliedjes die Sharpe aan het begin van deze eeuw verzamelde, worden hier gepubliceerd.
De Grieken uit de oudheid, de Engelsen uit de late Middeleeuwen, de Amerikanen, Fransen, Spanjaarden en Congolezen uit de moderne en allermodernste
tijd vormen het onderwerp van een andere groep uitstekende uitgaven. Naast
Gilbert Murray's The Rise of the Greek Epic publiceert Oxford Paperbacks nu
A. Zimmern's meesterwerk The Greek Commonwealth (8/6), dat reeds uit 1911
dateert, maar in latere herdrukken enigszins werd herzien en bijgewerkt. Het is
een werk over Griekenlands economische geschiedenis. Uitstekend is Byzantium,
an Introduction to East Roman Civilization (Oxford 8/6), een veel jonger werk
uit het jaar 1948, van de hand van Baynes and Moss, een boek van bijna 500
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pagina's met index en bibliografie en bovendien een vijftigtal reprodukties van
Byzantijnse kunstwerken. Lichter van inhoud is Burke's The Lion of Sparta
(Pan, 3/6), dat in korte levendige taferelen en met lapidaire zinnen de rauwe
realiteit tracht te suggereren van het verhaal van Leonidas en zijn helden in
Thermopylae. Wat minder ambitieus, en daarom leesbaarder, is Leonard Cottrell's The Great Invasion (Pan, 3/6), hetgeen van de verschillende invasies
verhaalt der Romeinen in Engeland. De geschiedenis van Engeland wordt wat
betreft de eerste duizend jaren besproken door Helen Cam in England before
Elisabeth (Arrow, 3/6), een wetenschappelijk geheel verantwoord werk. De
sociologische en economische structuur van het land is het onderwerp van drie
zeer lange essays van Maitland (Domesday Book and Beyond, Fontana, 8/6).
Deze studie over het feodalisme in Engeland dateert reeds uit de laatste jaren
van de vorige eeuw. Hetzelfde geldt van Bennett's Life on the English Manor
(Cambridge, 13/6), ofschoon hier, zoals reeds uit de titel blijkt, de mensen
zelf meer ten tonele verschijnen: en mensen boeien meer dan stelsels.

The Great Experiment van Thistlewaite (Cambridge, 12/6) geeft een inleiding op de geschiedenis van de Amerikanen. De integratie, de industrialisatie,
de immigratie en de democratie zijn hoofdthema's, zoals begrijpelijk is; het
wijst er op dat deze studie meer de groei laat zien van een yolk dan een chronologie van belangrijke gebeurtenissen. Wat meer beperkt van opzet is Brogan's
The French Nation, dat bij Napoleon begint en bij Petain ophoudt (Arrow,
3/6). Het is een overtuigend boek met als steeds terugkerend thema: de groeiende culturele eenheid van de Franse natie naast de catastrofale politieke verscheurdheid van de Franse staat. Nog beperkter van opzet is Brenan's The Spanish Labyrinth (Cambridge, 8/), een excursie op het terrein der achtergronden
van de Spaanse burgeroorlog, om daardoor de tragedie uit het midden der
jaren dertig te verklaren, objectief en onpartijdig. — Contemporaine geschiedenis en moderne journalistiek van het goede soort zijn de ingredienten van Colin.
Legum's Congo Disaster (Penguin) dat aan het begin van dit jaar werd gepubliceerd.
De overgang van yolk naar persoon ligt voor de hand en zo vermelden we
op de eerste plaats Arthur Bryant's Samuel Pepys: The years of peril (Fontana
7/6) , hetgeen een vervolg is op The man in the making; de naam Bryant is
voldoende garantie dat deze studie, die zich natuurlijk voornamelijk baseert op
de beroemde dagboeken van Pepys, als biografie, als geschiedenis en als literatuur het lezen waard is. De beweeglijke Nancy Mitford schreef enkele jaren
geleden een biografie over Madame de Pompadour, die spoedig gevolgd werd
door Voltaire in Love, dat nu door Penguin opnieuw wordt uitgegeven (3/6).
Schr. beperkt zich grotendeels tot Voltaire's betrekkingen met Madame du
Chatelet, en is, zoals te verwachten valt, zeer levendig in haar verhaal. Geheel
anders van opzet en toon is Taylor's Bismarck, the man and the statesman
(Arrow, 3/6). Schr. is wellicht de beste kenner van het negentiende-eeuwse
Duitsland. Het is een werk met vele verrassingen, maar uiteindelijk geeft het
toch nog Been inzchtelijk beeld van de man en zijn tijd. — In Kitchener
(Arrow, 6 sh.) wordt de grote generaal door Philip Magnus getekend als
imperialist. Biografische schetsen zijn bij een gebracht in Keynes' Essays in
Biography (Mercury, 7/6): naast figuren uit onze eigen tijd als Lloyd George,
Bonar Law, Churchill en Trotsky treffen we ook Malthus aan, Newton en
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andere, minder bekende personages; naar vorm en inhoud zeer aantrekkelijke
lectuur.
Sterk autobiografisch van inslag is het overbekende The Story of San Michele
(Murray, 5 sh.) en Arthur Grimble's A Pattern of Islands (Murray, 3/6), dat
de vrucht is van een verblijf van vele jaren in de Gilbert Islands, een verhaal
vol avonturen, maar ook vol eruditie en wijsheid. Een soortgelijk boek, ofschoon
van minder gehalte, is Thor Heyerdahl's Aku-Aku, hetgeen ons verhaalt van de
opgravingen op een eiland in de Zuidzee en de ontdekking van een zeer oude
beschaving. Op ander terrein ligt Seal Morning (Arrow 3/6), waarin Rowena
Farre op boeiende wijze vertelt van haar leven in de Schotse eenzaamheid, een
bescheiden maar mooi stukje autobiografie. Van de natuur naar de rimboe, en
wel de rimboe van het Londense East-end, waar een gekleurde schoolmeester
zich waagt aan het opvoeden van de roughs and toughs van deze beruchte buurt
(E. R. Braithwaite: To Sir, with Love; Ace books). Hij weet de affectie van
deze nozems te winnen. Het is inspirerende, doch ook alarmerende lectuur.
Het steekt wel erg scherp of bij Castle's Ancient Education and Today (Pelican,
3/6), een uitstekend boek dat een overzicht geeft van de opvoeding bij de Grieken, de Romeinen en de Joden en dan besluit met de toepassing op onze tijd.
Daarbij toont hij met klem van redenen aan hoe het christelijk opvoedingsideaal onze opvoeding en daarmee onze wereld kan redden.
De exacte vakken zijn tot nu toe niet ter sprake gekomen. Enkele uitgaven
verdienen onze aandacht. Bronowski stelt zich met zijn The common Sense of
Science (Penguin, 3/6) tot taak de kloof die het moderne wetenschappelijke
denken voor de leek schept, te helpen overbruggen. De gebruikte methode van
historische analyse, met aandacht voor positieve wetenschap en voor literatuur,
is een goed voorbeeld hoe de geschiedenis der exacte vakken kan bij dragen tot
hereniging van onze uiteengevallen cultuur. Beck's Modern Science and the
Nature of Life (Pelican) is het werk van een knappe bioloog en een typisch
niet-christelijke humanist. Over de natuurwetenschap van de Middeleeuwen
wordt de lezer ingelicht in een tweedelig werk van Prof. Crombie, getiteld
From Augustine to Galileo (Mercury, 7/6). Het werk is een wel voorzien arsenaal van gegevens voor de geschiedbeschrijving van de Middeleeuwse natuurwetenschap. Een prachtboek is tot slot Frontiers of Astronomy (Mercury, 12/6).
De auteur, de bekende, om zijn politieke inzichten enigszins beruchte Fred
Hoyle, verstaat de kunst om zeer moeilijke onderwerpen bevattelijk en zelfs
boeiend te verklaren. Eenvoudige beelden en vergelijkingen dragen er toe bij
dat de lezer in het mysterie van het heelal wordt binnen gevoerd.
We mogen dit overzicht — en nog hebben we enige honderden pockets niet
vermeld! — niet besluiten zonder eerstens de aandacht nogmaals te richten op
Penguin Plays, waarvan de laatste addities zijn Arthur Miller's All my Sons en
A View from the Bridge (in een deeltje) alsook diens Death of a Salesman,
vervolgens de vier toneelstukken van Arnold Wesker, te weten Chicken Soup
with Barley, The Kitchen, Roots en I'Am Talking about Jerusalem, stukken
over de arbeidende klasse, hard, uitdagend, boeiend en poetisch tegelijkertijd.
Deze zijn verspreid te vinden in New English Dramatists, waarvan tot nu toe
twee deeltj es zijn gepubliceerd. Osborne's The Entertainer verscheen onlangs
als een Faber Paperback (4/6), terwijl we nu reeds de publikatie van Graham
Greene's drie toneelspelen (The Living Room, The Potting Shed en The Corn-
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plaisant Lover) aankondigen als een Mercury boek, dat in het najaar zal verschij nen.
Op de tweede plaats geven we enkele voorbeelden van wat lugubere lectuur.
De zielige geschiedenis van Rosemarie Nitribit, de Duitse prostituêe die in
1957 werd vermoord, wordt door E. Kuby in romanvorm verteld (Panther,
3/6): begrijpelijk omdat het risico van een vervolging wegens smaad vandaag
nog to groot is. Rupert Furneaux verstrekt alle gegevens omtrent de afschuwelijke moorden die plaats vonden in een doodlopend straatje even buiten het
sjieke West End van Londen (The two stranglers of Rillington Place; Panther);
twee mannen werden daarna opgehangen, en de tweede, de beruchte Christie,
was de voornaamste getuige a charge bij de terdoodveroordeling van de geestelijk totaal onderkomen Timothy Evans. Het is de bedoeling van de schr. dat de
lezer zelf de vraag beantwoordt die nu sedert acht jaren vele gemoederen in
Engeland bezig houdt, of Evans al dan niet onschuldig werd opgehangen. —
Tussen 1923 en 1953 werden in Engeland negen vrouwen opgehangen. Daughters of Cain van Huggett en Berry (Pan, 3/6) vertelt ons van het leven van deze
ongelukkige vrouwen. Zij hadden hiervan met groot gemak een sensationele
bestseller kunnen maken; de toon is echter sober en zakelijk, en de reden hiervan is dat het de schrijver niet gaat om sensatie, maar wel om propaganda, en
de propaganda betreft het afschaffen van de doodstraf. Luguber is eigenlijk
ook het woord voor Double Exposure, waarin de tweelingen, Gloria en Thelma
Vanderbilt, van haar leven, en van de wereld waarin zij leven vertellen. Het
wauwel-boek geeft een weinig verheffend beeld van wat er ander de rijken en
groten omgaat (Panther, 3/6).
Uit bovenstaand overzicht blijkt hoe, wat degelijkheid en gehalte betreft,
Penguin en Pelican, Oxford, Cambridge, Mercury, Murray, Faber, Methuen,
Everyman, veruit boven aan staan (waarbij we herinneren aan Routledge en
Unwin die hierboven niet voorkwamen). Waar geen prijs werd vermeld, bedraagt deze 2sh. 6 d.

WETENSCHAPPELIJKE KRONIEK

De natuur der kristallen
H. JANS S.J.

nemen nogal gemakkelijk aan dat de natuurwetenB UITENSTAANDERS
schap zich voortdurend zodanig ontwikkelt, dat men over tien jaar alweer

naief zal vinden wat vandaag als een zekerheid geldt. Dit is een tamelijk oppervlakkige beschouwing. Er is in deze ontwikkeling meer continulteit dan men
vermoedt: nieuwe inzichten betekenen meestal minder een globale verwerping
dan een verruiming of een verenging van „verouderde" hypothesen. Als we hier
dan stellen dat het inzicht in de structuur van de „vaste stof" tot de definitieve
verworvenheden van de moderne wetenschap behoort, dan betekent dit niet dat
er op het gebied van de kristallografie nets nieuws meer te ontdekken is, maar
wel dat de opbouw van de kristallijne stof uit ruimtelijk, regelmatig, min of
meer symmetrisch gerangschikte atomen (ionen) een bewezen feit is.
Deze zekerheid danken we aan de in 1960 op 80-jarige leeftijd overleden
Max von Laue. In 1912 ontdekte hij het middel om de atomaire structuur van
de soliede stof niet alleen te bewijzen, maar ook te meten en te bepalen met
een nauwkeurigheid welke lange tijd utopisch had geschenen. Een eeuwenlange
periode van onderzoek, waarin men met waarschijnlijke, doch nog niet geverificeerde hypothesen de structuur van de vaste stof probeerde te beschrijven, werd
hiermee definitief afgesloten.

Van oudheid tot Renaissance
Het wetenschappelijk onderzoek van de kristallen is vrij recent. Doch duizenden jaren geleden reeds werd de mens geboeid door velerlei merkwaardige
natuurprodukten, als het bergkristal, het heldere, harde en glanzende kwarts.
Tot aan de Renaissance bleef deze belangstelling echter tot twee vragen beperkt:
de vraag naar de medische en magische eigenschappen en die naar het ontstaan
en de groei zelf van edelstenen en kristallen. Aristoteles ontwikkelde een hele
leer over het ontstaan van de gesteenten: uit vier elementen — vuur, water,
lucht en aarde — zijn ander invloed van de hemelse lichamen alle combinaties
mogelijk. In de 13e eeuw neemt Albertus Magnus dit nagenoeg ongewijzigd
over, met hier en daar een wezenlijke bijdrage van de Arabische geleerden, met
name van Avicenna. De beschrijvingen maken kwistig gebruik van definities
per idem en gezochte analogieen. Typisch is b.v. de uitspraak van Johannes
Velaccio, nog in 1547: „Causa efficiens est calor celestis. Quid caelum est
pater, terra vero mater metallorum intra sua viscera gestans ea tamquam foeturn". Baccius beweert in 1603 dat „edel"-stenen niet door de aarde kunnen
gevormd zijn, maar slechts door verheven, hemelse oorzaken. Men schrijft aan
de kristallen een „anima latens" toe, onderscheidt mannelijke en vrouwelijke
exemplaren, waarvan men gezien heeft dat ze een nieuw individu voortbrachten,
enzovoort.
Nog populairder dan deze algemene theorieen waren de „lapidaria": beschrij-
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vingen van alle bekende steensoorten met vermelding van hun wonderbaarlijke
eigenschappen. Het enige Griekse werk uit de Oudheid waarin zowel de vorming als de eigenschappen van de gesteenten meer op grond van waarnemingen
dan van vooropgezette theorieèn werden behandeld, was dat van Theophrastes,
dat ons slechts uit fragmenten bekend is maar dat ook door Plinius werd gebruikt. Ook Strabo vertelt veel wetenswaardigs over de exploitatie van economisch belangrijke mineralen en gesteenten uit zijn tijd. Plinius nam al de
gegevens van zijn voorgangers over en gaf ze door aan het nageslacht. Zijn
Historia Naturalis was een monumentaal compilatiewerk, met al de karakteristieken daarvan: „a mine of misinformation as well as a treasury of information"
(Adams). De Arabieren verrijkten de wetenschap met oorspronkelijke bijdragen
van de Oosterse magie. Het oudste lapidarium in het Westen is dat van Marbodus (tussen 1061 en 1081). Dergelijke werken blijven verschijnen tot in de
17e eeuw. Rond 1510 valt Steinpreis nog woedend uit tegen de verwaande lui
die God lasteren door hun ongeloof in de wonderbare krachten van de kristallen. Doch aan deze bijgelovige verering werd in 1677 de genadeslag toegebracht
door een werk van Boyle met de veelzeggende titel Skeptical Chymist.
In het merkwaardig geestelijk klimaat van de Renaissance breekt dan plotseling de moderne visie op de natuur door. Een van de eerste en meest typische
vertegenwoordigers van deze nieuwe richting is Agricola (1494 - 1555), een
tijdgenoot van Copernicus en Erasmus, die als arts in het rijke Erzgebirge van
Bohemen, de ertsafzettingen zo interessant vond, dat hij er meerdere werken
aan wijdde. De wichelroede als prospectie-methode wijst hij resoluut van de
hand en wanneer „theologen" beweren dat de magnetische verschijnselen „boven-natuurlijk" zijn, antwoordt hij dat ze even natuurlijk zijn als vele andere
die we ook nog niet kunnen verklaren. In zijn De Natura Fossilium (fossiel in
de toen nog gebruikelijke betekenis van alles wat men uitgraaft, dus niet in de
huidige betekenis van resten van levende organismen) doet hij een eerste
poging om de verschillende gesteenten en mineralen van elkaar te onderscheiden
op grond van hun waarneembare of meetbare fysische eigenschappen. Dit
nauwkeurig bekijken van de dingen, dat voorlopig afziet van algemene theorieen, was de onmisbare voorwaarde om eens tot de meer fundamentele structuur
van de vaste stoffen door te dringen. Enkele jaren later, in 1571, zegt P. Severinus (Sorensen) tot zijn studenten: „Verbrandt uw boeken, koopt sterke schoenen, trekt de bergen in, onderzoekt de dalen en de woestijnen, het strand van
de zee en de diepste afgronden der aarde . . . . koopt kolen, bouwt ovens, experimenteert en observeert zonder ophouden, want alleen op deze wijze zult ge tot
de kennis geraken van de natuur en van de eigenschappen der dingen". En twee
eeuwen later, in 1774, zal de grote mineraloog Werner nog dezelfde principes
handhaven: „Ich will lieber ein Fossile slecht geordnet und gut beschrieben,
als gut geordnet und slecht beschrieben haben".
De wet van Steno
Hoe noodzakelijk een exacte beschrijving van de dingen ook mag zijn, ze is
nog geen verklaring van hun natuur. In de verwarrende veelvuldigheid van
schijnbaar uiteenlopende fysische eigenschappen probeert de menselijke geest
een algemene wetmatigheid te herkennen, die des te fundamenteler is naarmate
ze meer verschijnselen verklaart. De Deen Niels Stensen of Nicolaus Steno,
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(1638 - 1686) 1), heeft een dergelijke fundamentele wet ontdekt, die onverminderd blijft gelden: de wet van de standvastigheid der tweevlakshoeken. Aan
de hand van Steno's publikaties kunnen wij ons nu nog levendig voorstellen
hoe hij tot deze ontdekking is gekomen. Voor de Groothertog van Toscane had
hij een grote verzameling van 'fossielen' aangelegd en schreef hij een Indice
delle Core Naturali. De breuk met de magische interpretaties uit het verleden
is hierin wel bijzonder opvallend. Stensen onderscheidt reeds duidelijk de
eigenlijke kristallen, die hij later treffend 'corpora angulata' zal noemen, van de
andere lossielen'. Van ieder stuk beschrijft hij het zinvolle detail zo fijn, dat
we thans meestal nog kunnen uitmaken over welk mineraal het gaat: de verzameling blijkt vooral een groat aantal kwartskristallen te hebben bevat, welke
de voornaamste aanleiding zullen zijn tot Steno's ontdekking. Deze wordt
beschreven en geillustreerd in zijn in 1669 verschenen De Solid° intra solid um
naturaliter contento dissertationis prodromus, dat als aanloop voor een groter
werk was bedoeld, hetgeen echter nooit tot stand is gekomen.
Wat was er nu aan deze kwartskristallen zo merkwaardig ? Steno zag dat ze
in principe de vorm van een zeskantige zuil vertoonden, begrensd door een
zeskantige pyramide. Van een ideale geometrische vorm, waarvan de doorsnede een regelmatige zeshoek met gelijke zijden zou zijn, weken de meeste
stukken echter nogal veel af: vele kristallen maken de indruk van platgedrukte,
scheve of zelfs onvolledige (van te weinig vlakken voorziene) zuilen. En toen
kwam Steno tot zijn grate ontdekking: de relatieve ontwikkeling van de vlakken
is voor de symmetrie van deze kristalsoort van ondergeschikt belang; wat daarentegen alle kwartsen karakteriseert, is het feit dat analoge vlakken steeds dezelf de hoeken insluiten. De doorsnede van een „platgedrukte" kwarts kan alles
behalve een geometrisch volmaakte zeshoek zijn, de hoek tussen twee (van de
zes) aanliggende zijden bedraagt steeds 120°.
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fig. I. De oorspronkelijke tekening van
Niels Stensen. Enkele lengte- en dwarsdoorsneden van kwartskristallen.

fig. 2. De tweevlakshoeken
tussen P en r, tussen r en r,
enz., zijn steeds constant.

Steno heeft deze wet, die zijn naam draagt, niet zelf in haar algemeenheid
geformuleerd. Dat heeft een eeuw later de Fransman Rome de l'Isle gedaan
1 ) Cfr. over deze merkwaardige geleerde, die op diverse gebieden der natuurwetenschappen, als anatomie, fysiologie, zoologie, geologie, mineralogie en paleontologie
baanbrekend werk heeft geleverd, en die na zijn bekering tot het katholicisme, achtereenvolgens als leek, priester en bisschop, zulk een heilig leven heeft geleid, dat men
enkele jaren geleden begonnen is met het officiele proces van zijn zaligverklaring:
G. van Nimwegen, Niels Stensen, in Streven, okt. 1953, pp. 38-44; en P. H. van Laer,
Kopenhagen eert de gedachtenis van Niels Stensen, in Streven, juli 1957, pp. 991-993.
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(1772). Hij formuleerde de wet aldus: „Les faces d'un cristal peuvent varier
dans leur figure et dans leurs dimensions relatives, mais l'inclination de ces
mémes faces est constante et invariable dans chaque espece". Hierdoor werd het
mogelijk een groot gedeelte vrij „toevallige" elementen van de uitwendige kristalvorm te onderscheiden van een veel algemenere, meer wezenlijke structuur.
Ondertussen maakte de scheikunde reusachtige vorderingen, vooral onder
invloed van de Zweed Berzelius. De scheikundige samenstelling van de mineralen bleek hun belangrijkste ordenend principe te zijn: wezenlijk voor de
meeste fysische kenmerken en dus ook voor de kristalvormen was het feit dat
men met sulfiden of carbonaten of silikaten enz. te doen had. Anderzijds drong
ook de atomaire hypothese zich steeds meer op als de enig juiste verklaring van
steeds meer verschijnselen. Nog voor het zo ver was, hadden vroegere kristallografen echter reeds een verklaring voor bepaalde kristalvormen gezocht in de
hypothese dat deze vormen het gevolg zouden zijn van een bepaalde opeenstapeling van 'elementaire' bouwstenen.
De hypothese van Hauij
Baanbrekend werk op dit gebied werd verricht door Abbe R. J. Hauij in zijn
Essai d'une theorie sur la structure des cristaux (1883). Hauij was verwonderd

over het feit dat een bepaalde soort plant steeds bloemen heeft van dezelfde
vorm, terwijl een zelfde mineraalsoort, b.v. calciet, een groot aantal kristalvormen vertoont, waarvan de hoofdsymmetrie wel steeds dezelfde blij ft, maar
die toch zeer verschillend zijn. Toen hij eens, per ongeluk, bij het bewonderen
van de mineralenverzameling van een zijner vrienden, een mooi exemplaar stuk
liet vallen, viel hem direct de merkwaardige regelmatige vorm op van de sterk
glanzende fragmenten: het waren rhomboeders, d.i. door zes ruitvlakken omsloten ruimtefiguren. Thuis moest zijn hele collectie calcietkristallen eraan geloven: allen bleken zij uiteen te vallen in kleine stukj es van dezelfde vorm ! Nu
zette Hauij zich aan het werk: hij toonde aan dat men alle werkelijk bestaande
kristalvormen van het calciet kan herstellen door een groot aantal van deze
kleine 'noyaus de clivage' zodanig op elkaar te stapelen, dat ze zonder tussenruimte op elkaar aansluiten. Ook op andere kristalsoorten werd de methode met
succes beproefd. Over de verdere, inwendige structuur van deze bouwstenen
wilde en kon Hauij zich nog niet uitspreken: de fysica zelf was nog niet ver
genoeg gevorderd. Hij meende echter reeds dat men de verdeling van deze
kernen zo ver door zou kunnen voeren, dat men zou verkrijgen „des particules
si petites qu'on ne pourrait plus les diviser sans les analyser, c'est a dire sans
detruire la nature de leur substance. Je m'arrete a ce terme et je donne a ces
corpuscules . . . . le nom de molecules integrantes".
De (parameter)wet van Hauij
Het is zonder meer duidelijk dat men met verschillende kleine kubussen als
elementaire bouwstenen een grate kubus, het voor ons zichtbare kristal, kan
samenstellen. De theorie van Hauij maakt het echter mogelijk met dezelfde
bouwstenen ook een octaeder, d.i. een ruimtefiguur bestaande uit acht gelijkzijdige driehoeken, te vervaardigen: het volstaat daartoe, door een operatie
welke Hauij 'decroissemene noemt, in bepaalde richtingen gehele rijen van de
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elementaire bouwstenen weg te nemen. Dat de kristallen, zoals wij ze waarnemen, niet de trapvormige contouren vertonen welke bij deze operatie ontstaan, is te wij ten aan het feit dat de bouwstenen submicroscopisch klein zijn.

fig. 3. De opbouw van een werkelijk fig. 4. De opbouw van een octacler uit
voorkomende kristalvorm van calciet kubussen.
(rechts afgebeeld) uit een opeenstapeling
van rhomboéders.

Het merkwaardige van alle dergelijke operaties is evenwel het volgende.
Hoe groot ook het aantal vlakken is dat men volgens deze methode, met behulp van een bepaald type van bouwsteen, of kan Leiden, al deze vlakken vertonen geen willekeurige richtingen, maar zijn onderling verbonden volgens een
eenvoudige mathematische wet. Inderdaad, ze werden alle verkregen door steeds
een of meer rijen van gehele bouwstenen weg te nemen. Door deze redenering
ontdekte Hauij dan ook de tweede en belangrijkste wet van de kristallografie,
die echter pas in 1823 volkomen nauwkeurig werd geformuleerd door F. Neumann.
Deze parameterwet of wet van de rationele
z
coefficienten veronderstelt enige vertrouwdheid
met de meetkunde van de ruimte. Zoals een
rechte in het platte vlak volledig bepaald wordt
I
door haar snijpunten met twee referentie-assen,
I
I
zo wordt een plat vlak in de ruimte bepaald
door zijn snijpunten met drie referentie-assen.
I
Welnu, voor alle kristallen geldt de volgende
I
I
wet: wanneer we de snijlijnen van drie nietI
evenwij dige vlakken van het kristal als referenI ;
tie-assen kiezen en dan de stukken meten die
een vierde vlak op deze assen afsnijdt, dan zijn
a,: b• c
..... ..._ 2a,:3b:c
alle andere vlakken van het kristal zo gericht,
-___ 3a:b: 2c
dat de stukken die zij op de assen afsnijden
gehele veelvouden of rationele breuken zijn van
fig. 5.
de drie eerst gevonden waarden. Dit betekent
dat twee vlakken van een kristal van elkaar verschillen door het feit dat ze op
de referentie-assen verschillende stukken afsnijden, die echter alle kleine gehele
veelvouden zijn van een kleinste fundamentele eenheid die typisch is voor elke
as. In dit stadium van het onderzoek kende men geenszins de absolute afmetingen van deze eenheden, maar voor de juiste beschrijving der kristalsymmetrie
was de verhouding tussen deze eenheden voldoende.
Hiermede is het grate woord gevallen: kristalsymmetrie. In de 19e eeuw is
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de kristallografie inderdaad uitgegroeid tot de symmetrieleer bij uitstek. Slechts
enkele begrippen hiervan worden hier in herinnering gebracht. Men zegt, dat een
ruimtefiguur een symmetrievlak heeft wanneer dat vlak die figuur in twee geHike helften verdeelt die elkaars spiegelbeeld zijn; een ruimtefiguur heeft een
drietallige, viertallige, n-tallige symmetrie-as wanneer die figuur bij een omwenteling van 360° rond die as, drie of vier of n maal met zichzelf tot dekking
wordt gebracht. Door combinatie van deze en andere symmetrie-elementen kon
men alle kristallen, naar hun uitwendige symmetrie, in 7 kristalsystemen en 32
kristalklassen onderbrengen: in 1830 heeft Hessel deze systematiek volkomen
consequent gefundeerd. Bij deze studie bleek o.m. — en men kon bewijzen dat
het een noodzakelijk gevolg was van de parameterwet — dat de symmetrie-assen
van de kristallen slechts een-, twee-, drie-, vier- en zestallig kunnen zijn. Deze
en andere resultaten van het onderzoek toonden aan dat men een fundamentele,
noodzakelijke organisatie van de kristallijnen toestand op het spoor was.
De hypothese van Bravais: de ruimtetralie
En nu gebeurde het merkwaardige: binnen het bestek van een eeuw zouden
enkele mathematici een indrukwekkende theorie uitwerken over de mogelijke
opbouw van de stof uit min of meer symmetrisch opgestelde punten. Hoe juist
de grondintultie van Hauij ook was, het werd spoedig duidelijk dat de elementaire bouwsteen niet een ruimtefiguur kon zijn, die gelijkmatig met massa zou
opgevuld zijn: vele fysische eigenschappen van de stof konden slechts verklaard
worden door een discontinue opbouw ervan uit min of meer afgezonderde
kleine deeltj es. Enkele jaren na Hauij's dood, in 1824, voerde L. A. Seeber voor
het eerst deze belangrijke correctie in: door zich de massa van de elementaire
bouwsteen in zijn zwaartepunt geconcentreerd te denken, wordt de ruimte op
discontinue maar regelmatige en min of meer symmetrische wijze met massapunten gevuld. Hiermee was het belangrijkste begrip van de moderne kristallografie ontstaan: dat van de ruimtetralie. Seebers ideeen werden hernomen
door G. Delafosse (1843), verder ontwikkeld door Frankenheim (van 1835 tot
1856), en vonden hun bekroning in het magistrale werk van A. Bravais, wiens
naam dan ook voor goed verbonden bleef aan de theorie der ruimtetralies.
Bravais was van zijn jeugd of geintrigeerd geweest door symmetrieproblemen.
In 1835, toen hij pas vierentwintig jaar oud was, liet hij zijn Essai geomitrique
sur la symetrie des feuilles curviseriees et rectisiriees verschijnen. Weldra ging
zijn aandacht naar de heel bijzondere kristal-symmetrie. De titel van zijn werk
van 1850 maakt de opzet duidelijk: Sur les systemes formes par les points regulierement distribuis sur un plan ou dans l'espace. Hierin verklaart hij het ontstaan van de ruimtetralie. Wanneer een puntenrij (een lijn waarop, op gelijke
afstanden, punten voorkomen) door een translatie over een vaste of stand telkens
weer over een vlak gelijkmatig wordt herhaald, ontstaat een puntennet of
puntenrooster. Het volstaat dit net op zijn beurt over een bepaalde of stand
steeds weer in de ruimte te herhalen om een ruimtetralie te vormen. Indien
deze punten alle van dezelfde soort zijn, dan kan deze ruimtetralie opgebouwd
worden door de eindeloze herhaling van een kleinste parallelepipedum, waarvan alleen de hoekpunten door massapunten bezet zijn. Bravais toonde aan dat
er slechts veertien van dergelijke elementaire parallelepipeda mogelijk zijn (al
worden zeven daarvan meestal anders voorgesteld) die over de zeven vroegere
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kristalsystemen kunnen verdeeld worden. Zijn hypothese luidde dan: de kristalvlakken in een bepaalde richting zijn net-vlakken van de tralie met een min of
meer dichte, steeds regelmatige bezetting van massapunten; de bestaande kristalvlakken zijn netvlakken met een dichte bezetting. Aldus werden de wet van
Steno en de parameterwet volledig verklaard.
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fig. 6. Een ruimtetralie bezet met indentieke punten.

fig. 7. Tweedimensionale voorstelling
van de parameterwet. De uitwendige
kristalvlakken hebben de richting van
„inwendige netvlakken.

De theorie der ruimtegroepen

Met de bijdrage van Bravais was de theorie van de ruimteverdeling van punten echter nog verre van volledig. Men kon er onmogelijk alle 32 klassen in
onderbrengen die Hessel had afgeleid: de meeste kristallen waren trouwens uit
verschillende atomen (ionen) samengesteld. De kristallograaf Sohncke bracht
de theorie in 1879 een stag verder: ook wanneer een kristal uit verschillende
soorten atomen (ionen) bestaat, moet het mogelijk zijn, van een bepaalde soort
de ruimtetralie op te stellen, waarvan de punten op gelijke, min of meer symmetrische wijze, door de rest van de atomen of ionen omgeven Hetzelfde
procede kan op elk van de atomen warden toegepast, zodat het kristal kan
worden opgevat als bestaande uit verschillende in elkaar geschoven ruimtetralies
die elk van een „eenvoudig" type zijn. Chr. Wiener had de theorie trouwens
reeds uitgebreid in zijn Grund.thge der Weltordnung (1863). Door middel van
nieuwe symmetrie-operaties werd de theorie bijna gelijktijdig volledig uitgewerkt door een Russische, een Duitse en een Engelse geleerde: Fedorov in
1890, Schoenfliess in 1891, Barlow in 1894. Ofschoon ze helemaal onafhankelijk van elkaar hadden gewerkt en het probleem van uit verschillende standpunten hadden aangepakt, kwamen ze allen tot hetzelfde resultaat: het bestaan van
precies 230 ruimtegroepen die in de 32 kristalklassen en de 7 kristalsystemen
ondergebracht werden. Fedorov en vooral Barlow maakten veel gebruik van het
begrip van de dichtste bolstapeling, daarbij een idee van Wollaston (1812)
weer opnemend, welke eigenlijk nog veel ouder was: reeds in 1665 had R. Hooke in zijn Micrographia geconstateerd: „er was haast geen regelmatige figuur
(kristal) (van metalen, mineralen, zouten) die ik niet kon verkrijgen door
gewoon bollen, van een of meerdere soorten, samen te schudden". Het belang-

DE NATUUR DER KRISTALLEN

277

rijke van deze beschouwingen was dat men zich gaandeweg bevrijdde van de al
te vanzelfsprekend aanvaarde opvatting, dat het kristal uit moleculen moest
opgebouwd zijn: ook wanneer uit de chemische analyse blijkt dat b.v. kwarts
als formule Si0 2 heeft, dan betekent dit hoegenaamd niet dat het kwartskristal
uit Si02-deeltjes is opgebouwd, die inderdaad als zodanig in de ruimtetralie van
de Si- en 0-ionen niet voorkomen.
Als dit alles niet zo heel gemakkelijk te volgen is, kunnen we ter verontschuldiging van onze al te summiere voorstelling misschien vermelden dat het klassieke werk over de afleiding van de 230 ruimtegroepen, Geometrische Kristallographie des Diskontinuums van P. Niggli (1919), ruim 400 bladzijden bedraagt !
Aldus was in het begin van de 20e eeuw een hele theorie klaar gekomen,
waarvoor Groth in zijn monumentale Summa. Chemische Krystallographie resoluut had geopteerd met zijn definitie van het kristal: „De atomen in een kristal
vormen een tralie dat de symmetrie van een der ruimtegroepen heeft en iedere
atoomsoort is een puntensysteem dat tenslotte uit een of meerdere in elkaar
geschoven elementaire tralies bestaat". Een wellicht aanschouwelijker wijze om
hetzelfde uit te drukken: de inwendige opbouw van een kristal wordt volledig
bepaald door de vorm, de afmetingen en de speciale configuratie (het motief)
van zijn zg. elementaircel. Deze cel is het kleinste volume, met de vorm van een
paralellepipedum, dat juist volledig de karakteristieke configuratie, met de symmetrie-elementen, van het bepaalde kristal bevat, zodat het volstaat deze werkelijke elementaire 'bouwstenen' op elkaar te stapelen om de ruimte te vullen die
door het hele kristal wordt ingenomen. De theorie was indrukwekkend, zeer
waarschijnlijk zelfs, doch het testexperiment bleef uit. In 1912 werd het vrij
onverwacht gerealiseerd.
Von Laue en het X-stralenonderzoek der kristallen

In 1885 werd door Röntgen een nieuwe, voorlopig onverklaarbare, straling
ontdekt, die X-stralen werden genoemd. Deze stralen ontstaan wanneer in een
hoog vacuum de elektronenbundel, die onder een groot potentiaalverval van
een kathode naar een anode overgaat, onderweg door een stuk metaal, de antikathode wordt opgevangen. Van deze antikathode gaat dan een straling uit, die
niet rechtstreeks zichtbaar is, maar waarvan Röntgen reeds de volgende karakteristieken gaf: ze doet sommige stoffen fluoresceren, ze beinvloedt de fotografische plaat, ze ioniseert de lucht en andere gassen. Over de aard van deze
stralen kon men het niet eens worden. Indien het, zoals sommigen beweerden
elektromagnetische golven waren van dezelfde aard als het zichtbare licht, hoe
was het dan te verklaren dat men vruchteloos probeerde de voor deze golven
karakteristieke verschijnselen van buiging en interferentie ook waar te nemen?
Het golfkarakter van het zichtbare licht was inderdaad reeds lang bekend en op
klassieke wijze bewezen door de verschijnselen van diffractie en interferentie
die optreden wanneer de 'hindernis' die het licht op zijn weg ontmoet van de
grootte-orde is van de golflengte zelf van het gebruikte licht. De theorieen
van T. Young (1805) en Laplace (1806) over de eigenschappen van sommige
vloeistoffen voerden tot de conclusie dat de orde van grootte van atomen en
moleculen, d.w.z. van de ruimte die ze in een aantal processen op nagenoeg
ondoordringbare wijze innemen, in de buurt lag van een honderdmiljoenste
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centimeter (10- 8 cm); in de atoomfysica werd deze of stand ingevoerd als een
meer aangepaste, nieuwe lengte-eenheid, de Angstrom.
In 1912 doceerde Groth te Munchen; hij was de beste kristallograaf van
Europa. Zijn collega in de fysica was de niet minder beroemde Sommerfeld, die
op dat ogenblik een intensieve studie van de X-stralen ondernam. Onder zijn
leiding bestudeerde de jonge Ewald wat de voortplanting van het licht zou
kunnen of moeten zijn in de nog hypothetische ruimtetralie van een vaste stof
opgebouwd uit atomen. Max von Laue, geboren in 1879, had de optica bestudeerd onder leiding van mannen als Voigt, Planck en Lummer. In 1909 kwam
hij naar Munchen en daar, in zijn discussies met Ewald, kreeg hij de geniale
inval, door an experiment twee theorieen tegelijk te verificeren. De pogingen
om met X-stralen diffractie- en interferentieverschijnselen te realiseren konden
wel eens alle mislukt zijn, niet omdat de X-stralen geen golfverschijnsel waren,
maar wel omdat men er niet in geslaagd was, ook met de fijnste apparatuur, een
diffractierooster te construeren dat fijn genoeg was voor de wellicht veel kleinere golflengte van deze golven. Indien anderzijds de hypothese van de opbouw
der stof volgens een ruimtetralie waarheid bevatte, dan moesten de zeer regelmatige afstanden tussen punten en netvlakken in een dergelijke tralie duizenden
malen kleiner zijn dan de afstanden tussen de fijnste lijnenconstructies die men
in de optica kan realiseren (5.000 tot 18.000 lijnen per cm). Von Laue deed
een beroep op de assistent van Sommerfeld, W. Friedrich, en een student die
juist het doctoraat behaald had, P. Knipping. Zij
lieten door een spleet een vernauwde bundel X-stralen
op een kristal van kopersulfaat vallen, waarachter een
fotografische plaat was opgesteld. Friedrich was zijn
ontroering nauwelijks meester toen hij uit de ontwikkelaar een plaat bovenhaalde waarop (buiten de centrale zwarte vlek, die de rechtstreeks doorgaande stralenbundel had veroorzaakt) een groat aantal min of
meer regelmatig gerangschikte zwarte punten de plaatsen aangaven waar, en waar alleen, gediffracteerde fig. 8.
stralen van de oorspronkelijke bundel terecht waren
gekomen. Nog in 1912 publiceerde Sommerfeld het resultaat van dit onderzoek
met de mathematische interpretatie van von Laue, waarin het verband werd
aangetoond tussen de positie van de punten op de fotografie, de golflengte van
de X-stralen en de karakteristieken van de ruimtetralie. W. H. Bragg had tot
op dat ogenblik steeds het corpusculair karakter van de X-stralen verdedigd.
Toen het experiment van von Laue bekend werd, probeerde zijn zoon W. L.
Bragg vooralsnog een andere verklaring te vinden; weldra echter gaven beiden
zich niet alleen gewonnen, maar ze werden de leidende figuren in het X-stralenonderzoek der kristallen. In 1913 bepaalden zij de eerste kristalstructuren: het
waren de structuren van NaC1 en KC1, die nog vrij eenvoudig zijn. Nog hetzelf de jaar kwamen reeds veel ingewikkelder structuren aan de beurt, zoals die
van calciet.
Een beschrijving van de verdere ontwikkeling van dit onderzoek vergt een
studie op zich zelf, waar we hier niet op in kunnen gaan. Zowel het louter
wetenschappelijk onderzoek als de techniek hebben door het juist inzicht in de
kristalstructuur een vlucht genomen, die voor een halve eeuw ondenkbaar was:
vermelden we slechts dat de zeer verschillende eigenschappen van de metalen
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volgens de behandeling waaraan ze worden onderworpen en volgens de samenstelling (legering) van hun componenten afhangen van de kristallisatietoestand,
die thans in detail kan worden bestudeerd; en de transistor, die in de huidige
radiotechniek zulke triomfen viert, dankt zijn heel bijzondere eigenschappen aan
zijn kristalstructuur.
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Fig. 9. De structuur van
zinkblende, zoals ze door
het X-stralen onderzoek
kon worden bepaald. Het
streepje links stelt de lengte van een Angstrom (10-8
cm) voor.

Fig. 10. De structuur van Fig. 11. De structuur van
calciet (CaCO3), geplaatst fluoriet.
in een ruimtefiguur die dezelfde vorm heeft als de
spliftingsrhornboeder van

Hauij.

De natuur der kristallen is dus in wezen een zeer geordende toestand van de
materie: de atomen van een of meerdere elementen vormen een 'motief' dat
identiek met zichzelf de ruimte opvult. Kan het kristal zich volledig vrij ontwikkelen, dan uit zich iets van deze inwendige opbouw in de uiterlijke verschijning:
een door natuurlijke platte vlakken begrensd en homogeen lichaam. De menselijke geest, door deze verschijningsvorm geboeid en geintrigeerd, kende geen
rust tot hij er meer van wist.

Politiek
Overzicht

T IJDENS

INTERNATIONA AL

de op 18 september geopende Algemene Vergadering der V.N.
werden er in New-York achter de schermen pogingen gedaan om in besprekingen tussen de Russische minister van buitenlandse zaken, Gromyko, en
zijn ambtgenoot van de V.St., Dean Rusk, te komen tot een voor beide partijen
aanvaardbare basis voor een gesprek over Berlijn en andere daarmee samenhangende kwesties. Deze gesprekken werden voortgezet te Washington met
president Kennedy en toen Gromyko, in verband met de opening van het 22e
congres van de Russische communistische partij op 17 oktober, naar Moskou
moest vertrekken, maakte hij de reis via Londen, waar hij sprak met premier
Macmillan en de minister van buitenlandse zaken, lord Home. Over het verloop
van deze besprekingen is officieel niets bekend, behalve dat zij niet op een
ruzie-toon zijn gevoerd. Degenen, die hieruit afleidden, dat de mogelijkheid
van een gesprek op hoger niveau nu aanwezig was, kwamen bedrogen uit. De
S.U. handhaafde haar hoge eisen aan de tegenpartij en was zelf slechts genegen
tot geringe concessies. Het is overigens de vraag of de V.St. met deze „voelhoren"-gesprekken ook onmiddellijke onderhandelingen op hoog niveau op het
oog hadden. Veeleer is men van mening, dat het de bedoeling is geweest de
S.U. duidelijk te maken, dat, hoewel verschillende vooraanstaande figuren uit
de Amerikaanse politieke wereld reeds enkele mogelijke concessies hadden
genoemd, er geen sprake van was, dat de regering van plan was deze concessies
ook te doen. De V.St. hebben Gromyko willen duidelijk maken, dat zij volledig
van plan zijn desnoods met alle middelen hun rechten te handhaven en niet te
wijken voor dreigementen. Dat Gromyko na zijn besprekingen in de V.St. niet
naar Parijs ging, hoeft niet te verwonderen, daar bekend was, dat de Gaulle
een zeer strakke houding t.o. Rusland wenst aan te nemen, maar misschien
heeft hij wel gehoopt in Londen een ander geluid te horen. Toen bleek, dat
men het hier, wat de principiele punten betrof, eens was met Washington,
heeft hij dit aan premier Chroestsjef meegedeeld en men acht het mogelijk, dat
dit mede bepalend is geweest voor diens — tenminste wat Berlijn betreft
vrij gematigde rede bij de opening van het partij congres in Moskou.
In dezelfde rede, waarin de Russische premier verklaarde het sluiten van een
vredesverdrag met de D.D.R. nog wel te kunnen uitstellen, als de W. mogendheden 'bereid zijn het Duitse probleem via onderhandelingen op te lossen, kondigde hij echter ook aan, dat Rusland zijn op 1 september hervatte kernproeven
voor 1 november zou beeindigen met het tot ontploffing brengen van een born
van 50 megaton. Had Chroestsjef de openbare mening al getart door de kernproeven te hervatten, waarvan hij in het verleden verklaard had, dat dit misdadig zou zijn en dat Rusland daar nooit als eerste toe zou overgaan, met de aankondiging van deze superbom joeg hij de hele niet-communistische wereld
tegen zich in het harnas. Van alle kanten kwamen protesten; ook de Algemene
Vergadering van de V.N. hield zich met de kwestie bezig en nam tenslotte met
87 tegen 11 stemmen een motie aan, waarin een ernstig beroep werd gedaan
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op de S.U. om van het plan af te zien. Resultaat heeft het niet gehad; op 30
oktober werd bij Nova-Zembla de born tot ontploffing gebracht, waarvan de
fall-out de volksgezondheid in de toekomst ernstig zal benadelen. Men vraagt
zich echter allerwegen af, waarom de S.U. een dergelijke proef heeft genomen.
Volgens militaire deskundigen hebben dergelijke superbommen betrekkelijk
geringe waarde vergeleken met de kosten verbonden aan de vervaardiging
ervan. Twee bommen van 20 a 25 megaton hebben een grotere vernietigingskracht dan een van 50; de V.St. beweerden om die reden geen interesse in dergelijke bommen te hebben en tevens verklaarden zij over voldoende bommen
van het middengewicht te beschikken om vernietigend terug te slaan en niet te
zullen aarzelen er ev. gebruik van te maken. Als de S.U. gemeend heeft de
V.St. te intimideren, kan zij dit wel als mislukt beschouwen, hetgeen ook af te
leiden valt uit het verscherpte optreden van de V.St. aan de sectorgrens te Berlijn, waar zij principieel bleven weigeren, dat hun burgerpersoneel zich moest
legitimeren t.o.v. de 0. Duitse Volkspolizei; dit leidde enkele dagen tot een
uiterst ernstige toestand, waarbij zowel Amerikaanse als Sovjet-tanks aan weerszijden van de sectorgrens postvatten; de V.St. blijven 0.-Berlijn beschouwen als
Sovjetsector en hebben hun protesten dan ook gericht aan de S.U., nu schijnt er
weer gesproken te worden over een oplossing voor dit geschil.
Het is ook mogelijk, dat Rusland de neutralen angst heeft willen aanjagen
om hen zodoende er toe te brengen druk op de V.St. uit te oefenen om aan de
Russische eisen toe te geven; de nogal gematigde reactie der niet-verbonden
mogendheden op de hervatting der kernproeven op 1 september zou bij Chroestsjef deze mening hebben versterkt. Dat zij zijn optreden ook zouden kunnen
veroordelen — en dit in feite bij bovengenoemde resolutie ook deden — kan
hem niets schelen. Een andere mening is, dat interne spanningen in het communistische bloc de Russische premier er toe gebracht hebben zijn macht nog
eens duidelijk te demonstreren.
Deze spanningen zijn opnieuw op het congres gebleken. Chroestsjef heeft in
een van zijn urenlange redevoeringen een heftige aanval gelanceerd op de
communistische leiders van Albanie; dit bezorgde hem de kritiek van de op het
congres aanwezige premier van comm. China, Tsjoe En-Lai, een kritiek, die er
op neer kwam, dat men in de communistische wereld de vuile was binnenshuis
moet houden. Albanie is het enige land, dat in het ideologische conflict tussen
beide comm. grootmachten de zij de van China heeft gekozen, zodat de aanval
op dit kleine land wel bedoeld kan zijn tegen de steeds sterker wordende grote
rivaal. Men meent, dat Chroestsjef met zijn superbom een waarschuwing heeft
willen geven aan Peking om toch maar in de Moskouse partijlijn te blijven.
Deze blijft anti-Stalinistisch; opnieuw en scherper dan in 1956 werd de figuur
van Stalin, aan wie machtsmisbruik werd verweten, ontluisterd; zelfs werd een
resolutie aangenomen, waarin geeist werd het gebalsemde lichaam van Stalin
uit het mausoleum op het Rode Plein te verwijderen. Tevens werd de aanval op
de zgn. anti-partijgroep, waartoe Malenkow, Molotow e.a. behoorden, voortgezet. Men verwacht verdere maatregelen tegen deze groep; van liquidatie zal
geen sprake zijn, maar men meent, dat zij uit de partij zullen worden verwijderd; de enige van hen, die in het buitenland vertoeft, is Molotow, die in Wenen fungeert als permanent hoofd van de Russische delegatie bij het internationaal bureau voor atoomenergie.
Op dit congres heeft Chroestsjef ook het nieuwe partijprogram voorgelegd.
18
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Dit moet het oude programma, daterend uit 1919 en afkomstig van Lenin,
vervangen. De tegenwoordige premier stelt hierin, dat het socialisme de overwinning heeft behaald en dat dus de tijd van de dictatuur van het proletariaat
voorbij is; de volgende periode zal die zijn van een „staat van het gehele yolk"
en uiteindelijk zal de staat geheel kunnen verdwijnen. Dit laatste zal pas het
geval zijn, als het Russische communisme ook internationaal de overwinning
heeft behaald. De premier beloofde zijn onderdanen verder gouden bergen:
kortere werktijden, gratis voorziening van talrijke goederen en diensten en zei
van Rusland een voorbeeld voor alle kapitalistische landen te zullen maken.
Tijdens dit congres heeft Chroestsjef in een nota van 31 oktober aan Finland
nog eens een hevige aanval gedaan op W.-Duitsland, dat de voornaamste aanvalsmacht van de Nato in W.-Europa wordt genoemd, en op Denemarken,
Noorwegen, Zweden en Finland. In verband met de bedreiging van Ruslands
grenzen aan die kant beroept hij zich op het Russisch-Finse verdrag van wederzijdse bij stand en stelt hij de Finse regering voor besprekingen te beginnen over
gezamenlijke maatregelen ter bescherming van de Finse grenzen tegen een
dreigende aanval uit het W.; men verwacht, dat dit zal neerkomen op de eis
am Russische militaire bases te mogen aanleggen in Finland.
In dit zo ernstig beschuldigde W.-Duitsland is nu anderhalve maand na de
verkiezingen nog geen nieuwe regering gevormd. Wel heeft de liberale F.D.P.
van Mende zich tenslotte akkoord verklaard met het bondskanseliersschap van
Adenauer, nadat de laatste had beloofd zó vroegtijdig te zullen heengaan, dat
zijn opvolger voldoende tijd zou hebben zich op de volgende verkiezingen voor
te bereiden, maar bij de daaropvolgende besprekingen over de te verdelen
ministerportefeuilles tekenden zij verzet aan tegen het aanblijven van von
Brentano als minister van buitenlandse zaken. Deze heeft zich nu teruggetrokken en prof. Halstein, die als zijn opvolger werd genoemd, heeft laten weten,
dat hij zijn arbeid als voorzitter van de commissie van de E.E.G. niet in de
steek kan laten. Een deter dagen zal de beslissing moeten vallen of er toch nog
een kabinet steunende op de gecombineerde C.D.U.-C.S.U. en de F.D.P. tot
stand zal komen.
In de Algerijnse kwestie lijkt een oplossing op komst; in een televisie-rede op
2 oktober heeft de Gaulle nogmaals het zelfbeschikkingsrecht der Algerijnen
op de voorgrond geplaatst, hetgeen volgens hem zal leiden tot een onafhankelijk Algerije; tevens riep hij de Fransen in Algerije op con amore mee te werken aan de opbouw van deze nieuwe staat. In antwoord hierop heeft de premier
van de Algerijnse regering in ballingschap, Ben Khedda, opnieuw verklaard
met Frankrijk te willen onderhandelen; volgens sommige berichten waren er
reeds van te voren voortdurend geheime besprekingen tussen de twee partij en
aan de gang geweest. Officieel zijn zij in elk geval nog niet bij elkaar geweest
en het is te hopen, dat de gebeurtenissen van de laatste weken geen roet in het
eten gegooid hebben; wij doelen op het gebeurde op 17 oktober en volgende
dagen in Parijs, waar Algerijnen betogingen hielden n.a.v. een speciaal voor
hen ingestelde avondklok; er wordt van verschillende zij den nogal ernstige
kritiek uitgeoefend op het al te hardhandige optreden van de politie tegen de
betogers. Oak met de betogingen op 1 november in Algerije ter herdenking
van het feit, dat zeven jaar geleden de Algerijnse opstand begon, zal de Gaulle
niet gelukkig zijn; deze waren op touw gezet op last van de F.L.N. en zouden
niet gericht zijn tegen de Franse inwoners van het land, maar bedoeld als mani-
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festatie van de grate aanhang van het F.L.N. onder de inheemse bevolking;
ook hierbij vielen weer doden en gewonden. Geen van beide gebeurtenissen zijn
erg 'bevorderliik voor de oplossing van het conflict. Aan de andere kant staat,
dat Ben Khedda ook nu nog tot de Franse inwoners uitdrukkelijk heeft gezegd,
dat er voor hen ook in een zelfstandig Algerije plaats zal zijn, mits zij bereid
zijn tot loyale samenwerking. Een winstpunt voor de Franse regering is, dat de
uiterst rechtse O.A.S. blijkbaar geen tegendemonstratie op 1 november aandorst; tevens zal het haar aangenaam zijn geweest, dat Franco eindeliik besloten
heeft een einde te maken aan de activiteiten van de Spaanse tak van deze geheime organisatie door de arrestatie van enkele leiders, w.o. Lagaillarde en
Ortiz, bekende figuren uit de Algierse barricadenopstand van mei 1960.
Er bestaat nog steeds geen eensgezindheid over de vervanging van de op
18 september jl. om het Leven gekomen Secretaris-Generaal van de V.N., Dag
HammarskjOld. Wel zijn de V.St. en Rusland het praktisch eens over de kandidatuur van de Birmaanse diplomaat Oe Thant, maar er bleven meningsverschillen over de benoeming van zijn assistenten. De V.St. willen nu voorstellen Oe
Thant zelf het recht te geven zijn adviseurs te benoemen en men verwacht —
of hoopt —, dat de S.U. hiermee akkoord zal gaan.
Meer tekening begint er te komen in de eenwording van Europa. Na lang
aarzelen heeft op 10 augustus Macmillan een officieel verzoek gedaan bij de
ministerraad van de E.E.G. om onderhandelingen te openen over de toetreding
van Engeland tot deze gemeenschap. Denemarken deed dit tegelijk met Engeland; Ierland had het reeds acht dagen eerder gedaan. Daar Engeland bij de
komende onderhandelingen rekening moet houden met zijn eigen landbouwbelangen, met de bestaande overeenkomsten met de Gemenebestlanden — waar
men over het algemeen niet sympathiek staat tegenover deze stag — en met de
belangen van Engelands partners in de Europese Vrijhandels Associatie, kan
men niet verwachten, dat de besprekingen een vlot verloop zullen hebben. Een
goed teken is in elk geval, dat het conservatieve partijcongres in zijn vergadering van 11-14 oktober ook deze regeringsdaad van Macmillan met een grate
meerderheid goedkeurde, en dat het labourcongres iets eerder zich de weelde
meende te kunnen veroorloven een afwachtende houding te moeten aannemen.
Intussen had de ministerraad der E.E.G. het verzoek van Engeland en Denemarken reeds ingewilligd en Engeland uitgenodigd tot een inleidende bespreking op 10 oktober te Parijs am zijn speciale wensen t.a.v. bovengenoemde drie
kwesties toe te lichten. Hier verklaarde Engeland bij monde van minister Heath
zich volledig akkoord met de doelstellingen der E.E.G.; zijns inziens behoeft
er geen wijziging te komen in het verdrag van Rome, maar kunnen genoemde
punten geregeld worden in afzonderlijke protocollen. Dit betekent, dat Engeland ook wil meewerken aan de in Rome in het vooruitzicht gestelde politieke
samenwerking, en dat de E.V.A. zal verdwijnen zodra bepalingen zijn tot stand
gekomen, waarin de belangen van de hierbij aangesloten landen zijn veilig
gesteld. Deze landen zouden dan hetzij kunnen toetreden tot, hetzij zich kunnen
associeren met de E.E.G. Van de laatste gelegenheid zouden Oostenrijk, Zweden en Zwitserland gebruik kunnen maken.
5-11-1961

J. Oomes

Forum
Hervorming van het
Canonieke Recht
Toen Z.H. de Paus zijn voornemen te
kennen gaf een concilie bijeen te roepen,
deelde hij gelijktijdig mee, dat het in zijn
voornemen lag, na de afkondiging van
het wetboek voor de Oosterse katholieken, een hervorming van het Westers
Canoniek Recht ter hand te nemen. De
aanvankelijke mededeling van Z. H. gaf
de indruk, dat slechts partiele herzieningen in het voornemen lagen. Latere berichten, met name betreffende uitlatingen
van Kardinaal Bea doen echter vermoeden, dat de mogelijkheid van veel radicalere vernieuwingen is geschapen.
In verhouding met wat al geschreven
is over het concilie, is nog weinig gepubliceerd over deze, toch uiterst belangrijke vernieuwing. Een discussie met deelname van leken, is zeer zeker nog niet
ontstaan. Dit is in zekere zin bevreemdend, daar het canonieke recht niet alleen
een van de meest geliefde punten is
waarop de antiklerikalen hun aanvallen
richten, maar ook een van de kwetsbaarste punten in het Kerkelijk systeem. De
enige bijdrage tot een discussie rondom
het canoniek recht in ons land, is de inaugurale rede, die Prof. Dr. E. Th. M.
Eykemans CssR enige maanden geleden
te Nijmegen hield bij zijn aanvaarding
van de leerstoel in het canoniek recht
aldaar. Deze werd echter gehouden voordat uitlatingen van Kardinaal Bea het
duidelijk maakten, dat meer dan partiele
veranderingen mogelijk zijn. Prof. Eykemans begint zijn rede met uitvoerig de
eigen aard van dit rechtssysteem, voortvloeiende uit de anders-geaardheid van
de kerk als rechtsgemeenschap dan de
staat, uiteen te zetten. Zowel bij Staat als
Kerk, wordt 't recht bepaald door 't doel
van de gemeenschap. Dit brengt mee, dat
nu deze doelen verschillend zijn, ook het
recht verschillend moet zijn. Anderzijds
moet, nu Kerk en Staat beide een, gemeenschap vormen, het recht van beide
ook uit de aard van het recht voortvloeiende overeenkomsten hebben. Het beginsel der liefde en de moraal spelen in principe in het kerkelijk recht een andere rol,

dan in het civiele recht, zo voert hij aan.
De nieuw benoemde hoogleraar beklemtoont dit laatste met een aanhaling van
een rede van Paus Pius XII. Men mag
zich echter afvragen, of er in de kerk niet
psychologische krachten werkzaam zijn,
die juist hier de afscheiding tussen recht
en moraal sterker maken dan bij de civiele
rechtspraak. In de burgerlijke gemeenschap immers, kent men dal juridische
wetenschap, terwijl men onder de kerkelijke wetenschappen naast elkaar het Canoniek recht en de moraaltheologie kent.
Voor de beoefenaren van deze beide
wetenschappen, zal het moeilijk zijn zich
niet geheel op te sluiten binnen het terrein
van de eigen wetenschap. Vandaar waarschijnlijk ook de door de spreker aangehaalde Pauselijke redevoering. Toch is
dit punt, als men met de spreker aanneemt dat in de kerkelijke wetten Christus in zijn verschijning zich aan de concrete menselijke verhoudingen aanpast,
uiterst belangrijk. De nieuw benoemde
hoogleraar trok van hieruit geen doorlopende lijn naar het tweede deel van zijn
rede, waarin hij de enige concrete punten
aanwees, welke in het canoniek recht
verbetering behoeven. Een van deze punten is de strafprocedure, welke in feite
slechts zelden wordt toegepast, daar de
delicten meestal langs administratieve
weg worden bestraft. Hierdoor wordt de
verdedigingsmogelijkheid van de delinquent beperkt. Hetzelfde geldt tot op
zekere hoogte ook voor de strafprocedure
en de gewone civiele procedure. In de
eerste is de delinquent niet op de hoogte
van het verloop van het voor-onderzoek.
Bij de tweede kan hij niet aanwezig zijn
bij de getuigenverhoren, zodat hij de getuigen geen vragen kan stellen. Men mag
zich afvragen, of door deze als geheimzinnigheid aangevoelde 'bepalingen niet
te kort wordt gedaan aan de liefde. Een
ander bezwaar dat men tegen de kerkelijke procedure kan aanvoeren, is dat
deze in principe in het Latijn gevoerd
wordt. Nu men in de liturgie meer aandacht gaat besteden aan de landstaal,
wordt het waarschijnlijk ook tijd dit in
het kerkelijk recht toe te passen. Het zou
aanbeveling verdienen, dat in ieder bis-
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dom een authentieke tekst van het cano
niek wetboek in de daar geldende landstaal zou bestaan. Hier raken wij reeds
enigszins het punt van het Concilie, dat
Prof. Eykemans ook noemt, namelijk de
verhouding primaat en Episcopaat. tit
het feit, dat de Bisdommen met een
Oosterse liturgie een eigen kerkelijk wetboek krijgen en het tegenwoordig canoniek wetboek daar niet geldt, wordt het
reeds duidelijk, dat het kerkelijk recht
niet voor de hele kerkelijke gemeenschap
gelijk hoeft te zijn. Is het op deze wijze
ook toelaatbaar, dat bijvoorbeeld binnen
het gebied van Romeinse liturgie verschillende proces-rechtssystemen bestaan?
Binnen dit gebied bestaan nl. twee sterk
verschillende rechtsovertuigingen, namelijk een die men de Franse zou kunnen
noemen en die gevonden wordt op het
Europese continent en in Zuid-Amerika,
met daarnaast de Angelsaksische in
Engeland, de Dominions en de U.S.A.
Iemand die berecht wordt volgens het
andere systeem dan hij in zijn eigen gehied gewoon is, voelt zich meestal in zijn
rechten aangetast.
Zijn dit punten waar het canoniek
recht zich moet aanpassen aan het civiele
systeem, zo zijn er andere, waar men zich
of mag vragen, of het niet nodig is, dat de
eigen aard van het kerkelijk recht meer
moet worden benadrukt. Het kerkelijk
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recht heeft zijn systeem, met name wat de
indeling betreft, geheel overgenomen van
het Romeins recht. Zo vallen bijvoorbeeld
de Sacramenten onder het zakenrecht,
hetgeen weliswaar niet in feite, maar naar
het gevoel der gelovigen te kort doet aan
de heiligheid. Juist bij de eigen aard van
het canoniek recht welk Prof. Eykemans
zo scherp omschrijft, mag men zich afvragen, of niet een eigen systeem, los
van het echt georganiseerde, maar in
wezen liefdeloos Romeins recht op zijn
plaats is. Dit klemt te meer, nu recente
onderzoekingen hebben bewezen dat het
Romeins recht in zijn wezen steunt op
zeer primitieve heidense opvattingen en
gebruiken. Toen de Kerk eeuwen terug
dit systeem overnam, was het het beste
en in ieder geval het meest praktische dat
er bestond. In de loop van deze eeuwen
is echter het wereldlijke recht in sterke
mate gekerstend. Vele primitieve invloeden verdwenen. Door de introductie van
het begrip billijkheid in het wereldse recht
in talrijke westerse landen, is daar langs
een omweg de liefde binnengedrongen.
Gedurende vele eeuwen was het canoniek
recht een voorbeeld voor het wereldlijk
recht. Het is de vraag, of bij een nieuwe
hervorming van het kerkelijk recht, niet
zal kunnen worden geprofiteerd van de
verworvenheden van het wereldlijk recht
in de laatste anderhalve eeuw.
R. J. C. Cornegoor

Boekbespreking
GODSDIENST
Christus in de godsdienstige vorming, IV,
Jaarboek 1960 van het studiecentrum
voor godsdienstige vorming. Desclee
de Brouwer, Brugge, 100 pp., F. 75.
Dit vierde jaarboek is zeker een aanwinst voor de catechetische documentatie
van ons land. Daar het vorige reeds in
1953 verscheen, heeft men hier praktisch
alle interessante documentatie samen van
de laatste 7 jaar, telkens met een korte
bespreking en verwijzing naar Lumen
Vitae, het tijdschrift waarin de volledige
bespreking sedert het laatste jaarboek
werd voortgezet. Naast deze bibliografie
is er nog een lang artikel dat in scherpe
trekken de voornaamste aspecten van de

godsdienstige opvoeding op de leeftijd
van het middelbaar onderwijs aangeeft.
De kern hiervan is: trouw aan Gods
woord; met daarbij de bekommernis dat
dit woord moet gesproken worden tot een
jeugd in de specifieke situatie van de
moderne tijd. Een derde deel bevat een
reeks artikelen, welkome aanvullingen bij
verschillende onderdelen van de handboeken van P. Van Caster. Vier buitentekstfoto's leren het concreet visueel materiaal godsdienstig te hanteren. Het boek
zij aanbevolen aan alle godsdienstleraren. Het zal hen helpen de grondlijn
van de catechese gaaf te houden en hen
een goede wegwijzer bezorgen in de talrijke publikaties van de laatste jaren.
T. Verbeke
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BITTER, Wilhelm, e.a., Zur Rettung des
Menschlichen in unserer Zeit. Ein Tagungsbericht. — Klett, Stuttgart, 1960,
324 pp., 5 afbeeld., Ln. 18.90 DM.
Een bundel voordrachten gehouden op
de samenkomst te Berlijn in de zomer
1960 van de Stuttgartse vereniging „Arzt
and Seelsorger". Dit congres bracht vertegenwoordigers van alle christelijke belijdenissen samen die bekommerd zijn om
het menselijke en de „zielzorg - in een
ruime ibetekenis. Rand het thema dat in
de titel van het boek wordt uitgedrukt,
de redding van het menselijke in onze
tijd, werden verschillende nogal uiteenlopende ref eraten gehouden. Ze bestrijken
heel het domein van de menselijke verhoudingen in de godsdienst, in het sociale
leven, het arbeidsmilieu, de opvoeding,
het huwelijksleven, de geneeskunde en het
gevangeniswezen. Deze problemen worden hoofdzakelijk gezien vanuit een ruim
christelijk georienteerde psychotherapeutie. Wie zich voor de moderne problemen
en voor de psychotherapeutie interesseren, vinden bier verschillende belangwekJ. Vercruysse
kende bijdragen.
KERKVOORDE O.S.B., A., Oit en est
le problame du diaconat. r Desclee de
Brouwer, Brugge, 1961, 92 pp., F. 60.
In bepaalde kringen maakt men zich nogal druk over het probleem van een hersteld en vernieuwd diaconaat. Sch. heeft
de hele literatuur samengevat en doorgewerkt en biedt ons enkele persoonlijke
conclusies die voor de gewone lezer niet
altijd verhelderend zullen zijn. De grondvraag blijft steeds: wat is diaconaat? Is
het door Christus ingesteld? Hoort het
bij de „substantia - van het priesterschap
of „ordo- ? Zo ja, en Schr. meent al die
vragen affirmatief te moeten beantwoorden (blz. 71), dan is en blijft het diaconaat in de Kerk een noodzakelijk en
vitaal ambt. Toch schijnen de verdere
conclusies hiermee in tegenspraak te zijn:
„Al kan de Kerk het diaconaat noch afschaffen noch wijzigen (modifier), toch
kan zij de inhoud van zijn sacramentele
functies (attributions proprement sacramentelles) bepalen en dus wijzigen". Die
functies zijn trouwens uiterst gering in
aantal: „hulp aan de celebrerende priester, uitreiken van de H. Communie, toedienen van het plechtig doopsel. Alle
andere functies, door diakens waargenomen, kunnen ook door leken uitgeoefend
worden. Daarom beef t de Latijnse Kerk
eeuwenlang geen autonome diakens gekend". Bij de protestanten is het diaco-

naat caritatief; bij de Oosterse kerken is
het liturgisch. In de missies zouden diakens in het priestertekort kunnen voorzien, het publiek gebed leiden. de Cornmunie uitdelen, onderricht geven en stervenden bijstaan. Hieruit blijkt eens te meer
hoe men in het wage blijft tasten. Dat
het herstel van het diaconaat allerhande
„bijkomende - of „extramarginale - uitingen van het kerkelijk leven zou moeten
integreren (blz. 17) schijnt wel een uiting
van „archeologisme - te zijn. In die integratie zouden zelfs de Seculiere Instituten, zoals alle andere „goede werken-,
opgenomen worden! Het diaconaat moet
o.i. een eigen taak in de Kerk hebben.
Om die te bepalen moet men weten wat
Christus onveranderlijk vaststelde en wat
later als kerkelijke instelling tot stand
kwam. Maar het lijkt ons niet juist dat
al wat de Kerk organiseert, in een liturgische ordening opgenomen moet worden
en door een „wijding" bevestigd.
J. Beyer
DROGAT, Noel, Face a la faim (Bibl.
de Recherche Sociale). r Sper, Parijs,
1961, 236 pp., NF. 10.
Voorzien van een voorwoord van de
Franse minister van Justitie en van een
inleiding van de ondervoorzitter der
F.A.O. biedt dit boek een balans van de
hongerzones in de wereld en van de middelen die ondernomen warden door publieke en private organismen om deze
nood te lenigen. Het geheel vormt een
goede inleiding naast de werken van De
Castro, Lebret, e.a.
J. Kerkhofs
Brandende Kaarsen. Gebeden van jongeren. Verzameld en ingeleid door Georges LAMBRECHTS. Patmos, Antwerpen, 1961, 125 pp., ing. f 47,—.
Een .keuze van gebeden door jongens geschreven, en bier gebundeld op grand van
het postulaat, dat zulke gebeden ook voor
andere jongens het geschiktst moeten zijn.
Slechts een tiental ervan kunnen door de
beugel, de andere zijn veeleer „onvolgroeid- dan „jong- , veeleer „onbeholpen- dan ,ongekunsteld". De prijzenswaardige zorg van de samensteller om
mooischrijverij te weren, had hem niet
mogen verhinderen een ergerlijke mishandeling van de taal te herstellen. En waar
blijft de zin voor het sacrale, als iemand
tot God bidt: „Kunt Gij dan naast mij
komen voetballen? Ik beloof U dat ik de
benen van en het hart uit mijn lijf zal
spelen. (sic) Tot ziens!" (p. 27).
F. de Graeve
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MUSCHALEK, Hubert, Gottbekenntnisse
moderner Naturforscher, Berlijn, MorusVerlag, 1960, 296 pp., geb. DM 16.80.
De inhoud van deze bloemlezing is omvangrijker dan de titel laat vermoeden: zij
bevat niet alleen „Gottbekentnisse - in de
enge zin van het woord, maar ook getuigenissen voor een spiritualistische
levensopvatting, wijsgerige en apologetische redeneringen tegen het materialisme, bevestigingen van belangrijke
christelijke morele principes enz., alles
verzameld uit de werken van een groot
aantal vooraanstaande geleerden, waaronder velen van wereldformaat. De
auteur merkt uitdrukkelijk op dat het niet
zijn bedoeling was een zo uitgebreid mogelijke verzameling van dergelijke teksten aan te leggen, doch dat de inhoud
en de echtheid van de getuigenis de opname in dit verzamelwerk bepaalden. Een
zekere beperktheid kunnen we hem dus
niet ten kwade duiden en zijn keuze lijkt
ons doorgaans zeer goed, al schijnt hij
wel iets teveel belang te hechten aan de
wetenschappelijke weerlegging van het
darwinisme en al zouden we enkele, naar
ons oordeel voor het beoogde doel onbelangrijke teksten (bijv. die van Martin
Gusinde) zonder spijt uit het werk zien
verdwijnen. Het boek blijft verder beperkt tot geleerden uit het Duitse taalgebied of wier werken in het Duits vertaald zijn. De indeling van de geleerden
in drie klassen: de specialisten van de
levenloze, die van de levende natuur en
de geneeskundigen, verhoogt niet alleen
de praktische bruikbaarheid van het
werk, maar is vaak ook relevant voor
de wijze waarop de verschillende geleerden de problemen benaderen. Ook de biografische, bibliografische en ideologische
inleiding op iedere natuurvorser is uitstekend.
E. de Groene
STEINMAN, Jean e.a., Collection „Connaltre la Bible", Brugge, Desclee de
Brouwer, 1960—'61, 69 Fr. per aflevering.
3. Josue, 148 pp., 1960. 4. Daniel, 160 pp.,
1961. 5. Ezechiel, 192 pp., 1961. 6. Job,
156 pp., 1961. 7. Deuteronome, 170 pp.,
1961. 8. Les Juges, 146 pp., 1961.
De eerste twee deeltjes van de reeks Connaitre la Bible, die handelden over Isaias
en Jeremias, werden weldra opgevolgd
door deze zes andere. De steeds pittige,
soms triviale, vertalingen van Abbe J.
Steinmann, worden ingeleid en gecommentarieerd hetzij door hemzelf (Daniel
en Job), hetzij door een equipe van een
Bijbelclub ( Josue onder leiding van R. P.
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Fourmond S.S.Sp.). Aan de linkerzijde
van het blad staat de vertaling, en rechts
de commentaar. De illustratie is overvloedig en zeer verzorgd (sommige Jobafbeeldingen doen wel wat erg modern.
aan). Voor elk van deze zes Schriftboeken wordt een korte, maar zeer rake
inleiding geboden. De standpunten zijn in
overeenstemming met de vooruitstrevende Franse exegese. Slechts zelden stoot de
deskundige op tekorten in dit opzicht. Is
het wel zeker dat de verovering van Kanaan niets had van een Blitzkrieg? De
school van Albright steunt op archeologische aanduidingen en spreekt een gewelddadige inval rond het jaar 1200 v.
Chr. Is het wel helemaal verantwoord
zowat overal onhistorische symboliek te
poneren, bijv. in verband met de deuteronomistische beschrijvingen van de herein
(banvloek), met het Suzanna-verhaal
(Suzanna als louter „symbool der Joodse
ziel - ), met de geschiedenis van Daniel
in de leeuwekuil (Daniel als „incarnatie
van het gehele Joodse volk")? De vrij
willekeurige methode om de onderscheiden pericopen van de Bijbelse geschriften
(in casu vooral van Ezechiel of van Job)
brengt wel meer dan eens tot onverantwoorde buitensporigheden; voor Ezechiel
hebben de verklaarders het nuttig (noodzakelijk?) geoordeeld een tafel in te lassen
volgens „de orde in het boek"! In weerwil
van deze kleine oneffenheden, kunnen
deze boekjes zeer veel dienst bewijzen, als
ze door een kundige Bijbelclub-leider ter
hand genomen worden, die de eventuele
overdrijvingen zal weten te milderen.
J. de Fraine
HEIMERN, Hans, Kirche, Klerus and
Laien. — Herder, Wenen, 1961, 164 pp.,
ing. DM 14.
Niet enkel in de prediking en de vulgarisatie, doch zelfs in de handboeken en artikelen van vaktijdschriften zijn de voorgestelde begrippen over clerus, leek, Katholieke Actie, enz. dikwijls meer verwarrend dan verhelderend. Nochtans is
hier klaarheid gewenst, o.m. in het perspectief van het Concilie. Dit korte, maar
streng wetenschappelijke werk van een
luciede canonist biedt een zeer evenwichtige en dogmatisch verantwoorde uiteen
zetting over de kernvragen die zich in dit
omstreden domein der theologie stellen:
het onderscheid tussen laicaat en clerus
en hun wederzijdse betrokkenheid warden
beschreven en verklaard vanuit de Kerk
als hierarchische gemeenschap.
J. Kerkhofs
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HAES, Kan. Prof. Dr. P. de, Menselijke
benadering van Christus. — Brugge,
Beyaert, 1960, 256 pp., ingen. 125 fr.
Als geestelijke lezing kan dit boek aanbeveling verdienen, en toch zal niet iedereen er volledig in vinden wat de titel liet
verwachten. Er is iets disparaats aan dit
fboek. Het eerste deel groepeert gegevens
voor een meditatie over het onbegrip in
Jezus' leven, het tweede is een beter afgeronde beschouwing van Jezus' bekoringen in de woestijn, het derde een meer
belerend en gestructureerd exposé van de
algemene sacramentenleer, bekroond
door een hoofdstuk over de eucharistie.
Men krijgt de indruk dat onafhankelijk
van elkaar ontstane teksten
wellicht
gesproken instructies? bijeengebracht
werden coder den thematische titel. Het
geheel is doorweven met bijbelse teksten,
vooral uit het Nieuw Testament. Met
vrome aandacht geschreven, getuigen de
overwegingen van de schrijver van zijn
vertrouwdheid met de moderne exegese
en dogmatische theologie. Een aantal keren wordt de lezing gestoord door een
komma op het einde van een zin, waar
J. De Roeck
een punt hoorde te staan.
LITURGISCH WOORDENBOEK, onder redactie van L. Brinkhoff O.F.M.,
G. Laudy Ord. Praem., A. Verheul O.S.B.
en Th. Vismans O.P. Aflevering 3: Euoae
H. Hartfeest. Romen en Zn., Roermond, 1960, 17 x 25, kol. 641-960, f 9,75.
Deze derde aflevering van het Liturgisch
Woordenboek beantwoordt zeker aan de
verwachtingen die de twee vorige banden
hebben opgeroepen. Een schat aan informaties vindt men hier bijeen. Zowel meer
documentaire artikelen, zoals Engeland
(uitgebreid overzicht van geschiedenis,
bronnenmateriaal en liturgiewetenschap),
Engelen, Epiclese, Evangelie (geschiedenis van de Ev-rite), Frankrijk, Gelasia
num, Gemeenschapsmis, Goede Week,
Handboeken, als daarnaast meer systematische verhandelingen over eredienst,
eschatologie, feest, gebed, H. Geest, geloof, gemeenschap, God. Zeer kostbaar
zijn de biographische artikelen, waarin
men over veel personen de voornaamste
gegevens kort en helder bijeen vindt. De
Oosterse liturgieen zijn uitvoerig vertegenwoordigd. De verschillende schrijvers zijn de algemene opzet van het werk
wel trouw gebleven. Ook in deze band
zijn weer meerdere pagina's met foto's,
die echter nog al ver verwijderd staan
van de corresponderende tekst.
J. Mulders

GIELES S.J., P., Kerk en Reformatie.
Uitgegeven door het Kathechetisch Centrum Canisianum bij L. C. G. Malmberg
te 's-Hertogenbosch, 1961, 140 pp., f 4,90.
In de serie God en Mens publiceert het
Katechetisch Centrum Canisianum een
aantal boeken over onderwerpen tot geloofsbezinning. Kerk en Reformatie is er
één van. De ondertitel luidt „een historische bezinning op het beleven van Gods
aanwezigheid". Het boekje is ,geschreven
vanuit de hedendaagse oecumenische
ideologie en tracht de reformatie te verklaren uit de droevige toestand der laatmiddeleeuwse christenheid. Vijf en twintig jaar geleden kon dit boekje nog niet
zo geschreven zijn. De bekende historicus
Lortz heeft veel opvattingen omtrent Luthers optreden gewijzigd. Het werkje is
bedoeld als stimulans en leidraad bij gezamenlijke besprekingen. Elk katholiek,
met belangstelling voor geloof en igeloofshistorie, zal dit populair geschreven
boekje geboeid en met nut doorlezen.
P. van Alkemade
SCHONFIELD, Dr. H. J., Opgravingen
getuigen voor de Bijbel. Vert. uit het
Engels. — Elsevier, Amsterdam-Brussel,
1961, f 12,50.
In deze vertaling van „The Bible was
right" van Dr. Schonfield vindt de lezer
een populaire eenvoudige en boeiende
commentaar r zo zou ik het willen noemen — op het Nieuwe Testament, het
leven van Jezus en de begintijd der Kerk.
De auteur hanteert de historische vondsten van de latere tijd om de nauwkeurigheid en juistheid der nieuw-testamentische geschriften in het licht te stellen.
Qumran neemt daarbij een voorname
plants in. Zo doorloopt hij het N.T. vanaf
Johannes de Doper tot de Apocalyps. Elk
hoofdstuk heeft iets verrassends, iets dat
treft en de aandacht trekt. De inkleding
en wijze van voorstellen is zo eenvoudig,
dat men gemakkelijk heenziet over de
rijke wetenschappelijke informatie die de
auteur ten dienste stond.
P. van Alkemade
ROMANO, Guardini, Gebed en waarheld. Meditaties over het Onze Vader.
Vert. --- Paul Brand, Hilversum, 1961,
226 pp., f 7,90.
Dit is wederom een prachtig en rijk boek.
Het sluit aan, of liever, het is een aanvulling van het vroeger verschenen boek
De Heer, een van Guardini's rijpste werken. In Gebed en Waarheid ontwikkelt
de auteur theologisch en psychologisch

BOEKBESPREKING
wondermooie en treffende gedachten, die
zich concentreren rand het grondbegrip
van Jesus' Openbaring, het Rijk Gods.
Guardini is een Bier gelukkigen die Gods
openbaring diep gepeild hebben en een
ordenend en harmonisch inzicht daarin
verworven hebben. Men leze bij voorbeeld de bladzijden, waar hij de paradoxale uitspraak verklaart: „zoekt eerst het
Rijk Gods en al het overige zal u warden
geschonken als toegift", of waar hij het
wezen van Jesus' Rijk Gods verklaart.
Guardini's taal beantwoordt aan de rijk.
'dam en vruchtbaarheid zijner gedachten.
Hij schrijft een uiterst soepel en verfijnd
proza, krachtig en genuanceerd, dat te
lezen reeds op zich een genot is. Moge
dit bijzonder mooie werkje in vele handen
komen. Jammer, dat de vertaler het oude
„gij - overal door „u - vervangen heeft,
wat een beetje kelnerachtig aandoet.
J. van Heugten
HAKIM, Z.E. Mgr. G., Bladzijden uit het
Evangelie gelezen in Galilea. — E. Vercruysse-Vanhove, Sint-'Andries, Brugge,
120 pp., F. 100.
Besteladres: Secretariaat Missiewerken,
Kastanjeboomstraat 16, Brugge.
Met een door ware genegenheid gescherpte blik overschouwde de Aartsbisschop van Galilea, Mgr. Georges Hakim,
geestelijk hoofd van alle met Rome verbonden christenen van Griekse ritus, de
landstreek die aan zijn zorgen is toevertrouwd, om er het beeld in te ontdekken
van de Goddelijke Meester. Dank zij een
groat aantal goed gekozen foto's en een
uitstekende bindtekst, krijgt de lezer van
dit boekje een goed inzicht in Jesus' geboorteland (topografie, klimaat, oogst,
woningen), en in het „leven dat Hij zich
gekozen heeft - . Voor dit laatste gedeelte
volgt de doorluchtige auteur Jesus' biografie: kindsheid, jeugd, het meer van
Tiberias, bezoeken en feestmalen (verloving ook en huwelijk), am te eindigen
met dood en begrafenis. Aan de hand
van de huidige gebruiken van zijn arabische gelovigen, biedt Mgr. Hakim heel
wat nuttige bedenkingen, die de oude
Evangelietekst verduidelijken en illustreren (bv. over de verdienste, am iemand
een koele waterdronk te bezorgen, over
het gebruik van de aanspreektitel
„Vrouw - in Jo. 2, 4a). Af en toe kan
men wel een vraagteken plaatsen: geeft
het feit dat de oosterse hemel rijk is aan
sterren veel inzicht in het verhaal over
de „ster- der Wijzen? Dat de Samaritanen in een gunstig daglicht stonden bij
de Judeeers, is onmogelijk; waarschijnlijk
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moet men lezen: in green gunstig daglicht
(p. 14).
J. De Fraine
ARON, Robert, Les annees obscures de
Jesus. — Editions Grasset, Parijs, 1960,
294 pp., ing. NF. 9,90.
De bekende Franse historicus van het
Vichy-regime heeft van uit zijn Joods-.
religieus standpunt zijn aandacht willen
vestigen op het „verworven leven" van
Onze Heer Jesus Christus (te Nazaret,
in de tempel te Jerusalem, de terugkeer
te Nazaret). Ofschoon het aanbeveling
verdient Jesus te zien in de volheid van
de Menswording, als een jong Israeliet,
die leert bidden en spreken, werken en
optreden als een zoon van zijn yolk, lijkt
ons dit boek al te zeer te zijn opgevat
als een soort „Inleiding tot het Joodse
denken" bij gelegenheid van een steeds
problematische Jesus-biografie. Aron is
trouwens de auteur van een belijdenisgeschrift Ce que je crois (Grasset, 1955);
hij past gewoonweg op Jesus toe wat hij
als zijn Joodse geloofsovertuiging uitspreekt. Hierbij verwaarloost hij fataal
een dimensie van Jesus' bestaan, het
eigenlijke mysterie van Zijn eenheid met
de Vader. Verder kan men niet akkoord
gaan met de opvattingen van de auteur
over het „zuiver-symbolisch- karakter
van de wonderbare visvangst, of de weinig historische „haggadische - schrijftrant
van de evangelische wonderverhalen. Dat
Jesus' zending zich zou beperken tot een
providentiele uitbreiding van het monotheisme tot de heidense wereld, is onaanvaardbaar, evenmin als de opinie dat het
„Onze Vader" niet oorspronkelijk van
Jesus zelf zou geweest zijn. Het is jammer dat de vele joodse teksten, die in dit
suggestief boek verspreid liggen, oncontroleerbaar, wijl onvolledig wat de referenties betreft, zijn.
J. De Fraine
GODIN, A., Adulte et enfant devant
Dieu. — Lumen Vitae, Brussel, 1961,
F. 75.
A. Godin, specialist in godsdienstpsychologie aan het internationale catechetisch
centrum (Brussel) publiceert hiermee als
afzonderlijke uitgave een aantal artikelen
reeds eerder verschenen in het tijdschrift
Lumen Vitae (1961, 2). Na een inlei
ding over de huidige tendensen en de
internationale organisatie van de godsdienstpsychologie volgen enkele theoretische studies over het Godservaren in de
kinderpsyche en bij volwassenen, de
voorstelling van enkele technische methoden (vooral inzake projectie-tests en
attitude-schalen) en tenslotte een aantal
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resultaten van onderzoeken in scholen
van Canada, de USA en Zweden. Een
socio-psychologische studie over magie
en culturele ontwikkeling in Ghana, gevolgd door een algemene bibliografie vol..
tooit deze waardevolle bundel, waarin
overal het voorzichtig tasten van een nog
zeer jonge wetenschap waarneembaar is.
J. Kerkhofs
HERRMANN, Hilde, Schwache Punkte
im Glaubensleben. --- Frankfurt/M., Verlag Josef Knecht .---, Carolusdruckerei,
1961, 132 pp., geb. 7,80 D.M.
Vanaf de eerste bladzijde wordt de lezer
van ,dit ,boek aangesproken. De schrijfster
stelt meteen de vraag: „Ich glaube .-jawohl; aber wie?" en op een allesbehalve
prekerige toon bespreekt zij een aantal
delikate kwesties in het geloofsleven van
onze tijd, o.m. Heilige Geest, biecht, gebed, engel en duivel, doden, heiligenverering, rozenkrans, Heilig-Hartdevotie, gewetensonderzoek, evangelische raden. Zij
distancieert zich daarbij niet van de lezer,
maar onderhoudt hem over een gemeenschappelijke flood: wij hebben onze moeilijkheden; hoe blijven wij in het licht van
J. De Roeck
het levende geloof?
SMEDT, Mgr. E. J. de, Le Sacerdoce des
fickle& .— Desclee de Brouwer, Brugge,
1961, 132 pp., ing. F. 50.
Het is de schone gewoonte van de bisschop van Brugge zijn gelovigen degelijke
herderlijke brieven te zenden, zelfs in de
vorm van brochures of kleine boeken, die
dan meteen rijke stof tot overweging en
predicatie bieden. Dit herderlijk schrijven
ontwikkelt de kern van het mysterie van
de gewone gelovige: dat ook hij van een
priesterlijk geslacht is. Meteen verduidelijkt de bisschop de plaats van de hierarchie, de religieuzen en de Katholieke
Actie in de Kerk. De dogmatisch krachtige taal waarmee de herder zijn yolk
aanspreekt toont tevens dat dit yolk op
weg is naar christelijke volwassenheid.
De Franse vertaling van het boek maakt
het terecht voor een ruimer publiek beschikbaar (uitgegeven bij Desclee de
Brouwer, Brugge, 1961).
J. Kerkhofs

LITERATUUR
VESTDIJK, S., De filosoof en de sluip.
moordenaar. Roman. ,--, Nijgh & Van
Ditmar, Den Haag/Rotterdam, 1961, 264
pp., f 9,90.

In oktober 1959 heeft de vruchtbare
auteur dit verhaal over Voltaire en de
mogelijke moordenaar van de Zweedse
koning Karel XII voltooid. Voltaire is
bezig met zijn biografie van Karel en
ontmoet toevallig kolonel Siquier, die in
Karels dienst geweest is en ,doorgaat voor
zijn moordenaar. Deze ontmoetingen vor-,
men de inhoud van de roman en Vestdijk
weet die natuurlijk met ongelooflijk vernuft en psychologische fijnheid te beschrijven. Toch is Vestdijk in zijn latere
romans niet gelukkig. Nog minder dan in
vele van zijn vroegere bloeit het leven
op; de lezer wordt niet geboeid. Het gaat
alles te veel langs hem heen. Vestdijk
spint op ingenieuze wijze aan zijn verhaal en niemand betrapt hem op een
fout, maar er klopt geen hart, er stroomt
Been warm bloed doorheen, de figuren
interesseren te weinig. Het laat de lezer
koud of Siquier de moordenaar is of niet
en of Voltaire in zijn ondernemingen
slaagt.
J. van Heugten
OOSTROM, Arnold van, Dans, Mwinoela! en schrei ... — Uitg. Foreholte,
Voorhout, 303 pp., 1961, f 9,90.
De schrijver van dit verhaal over de
neger Mwinoela heeft reeds meer negerverhalen gepubliceerd. Door een langdurig verblijf in Afrika was hij in staat
sfeer, denken en levenswijze van de Afrikaan te leren kennen. In dit ,boek vertelt
hij van een neger, die op school met het
communisme kennis maakt, ter verdere
scholing in Praag terecht komt en vandaar naar Afrika terugkeert om voor het
communisme te strijden. Het is ten slotte
de liefde voor zijn moeder die hem weer
enigszins in het oude traditionele spoor
terugvoert. De auteur heeft dit voor
Europese lezers eigenaardige verhaal op
eenvoudige, overtuigende wijze verteld.
I. van Heugten
MUSAUS, J. K. A., Volksmarchen der
Deutschen. — Winkler-Verlag, Miinchen, 1961, 827 pp., geb. DM. 23,80.
Een zeer mooi boek, in een handig formaat en een aangename presentatie, al
bevat het meer dan 800 blz. dundruk. De
illustratie die bestaat uit de oude romantische gravures, is precieus. Naast oude
streeklegenden of mythen over het ontstaan van een stad of rijk, bevatten de
Volksmarchen ook typische cultuursprookjes. Sinds meer dan een eeuw kon
men Musaus niet meer lezen in de originele tekst van 1782,-87. De onbekende
heruitgever van 1795 en vooral Wieland
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in 1805 vervalsten de sprookjes grondig
door hun stij1 aan te passen, hem stichtelijker en historisch juister te maken: en
sindsdien werden ze verder verspreid
onder die vervalste vorm. De grate charme van de oorspronkelijke verhaaltrant,
waarvan Musaus zich wel bewust was en
die hij geestig cultiveerde, bestond juist
in de kijk op de inhoud van uit een dubbed stilistisch raam: de stoere volkse overlevering, steeds geprojecteerd in een ver
verleden, en de 18de-eeuwse inkleding
vol ironie, allusies, archaismen naast gewilde anachronismen, grappige vergelijking met de eigen tijd, haar luchtige zeden, de opkomende romantiek en de
genieencultus, men vindt er evenzeer de
lichte — doch hier goedmoedig Duitse —
persiflage en dubbelzinnigheden van de
rococo. Musaus waarschuwde zelf reeds
zijn publiek, dat de sprookjes geen kinderlectuur 1,varen. Ze zijn een typisch
meesterwerk van de burgerlijke 18de
eeuw.
A. Deblaere
STEIGER, Otto, Portret van ik. Vert.
— Uitg. Foreholte, Voorhout, 1961, 148
pp., f 5,25.
Waarom de vertaler Die Reise ans Meer
met het barbaarse Portret van ik vertaald
heeft, is een raadsel. De eigenaardige
roman is goed en intelligent geschreven.
Een jonge man verblijft ter observatie
in een sanatorium voor geesteszieken en
vertelt de psychiater zijn verleden. Dit
verleden ziet er wonderlijk uit, doch de
auteur bezit het talent dit wonderlijke
aanneembaar te maken. De jonge man is
zeer scherpzinnig, zeer origineel en eigengereid, doch allesbehalve geestesziek. De
wijze dokter ontslaat hem dan ook uit
het sanatorium. Die Reise ans Meer was
zijn jeugddroom; ontslagen, gaat hij op
zoek naar een vroegere geliefde. Een
fijnzinnig en met begrip en talent geschreven verhaal.
J. van Heugten
KEROUAC, Jack, Op weg. Vert. — Bezige Bij. Amsterdam, 1961, 291 pp.,
f 4,50.
,On the road", Op weg, is het boek over
de supernozems, de „beatniks - van de
U.S.A. Deze beatniks zijn volkomen losgeslagen zwervers, die in liefst gestolen
auto's door de USA zwerven, hun voedsel
bijeenstelen of verdienen, sexueel maar
raak leven en zich vijandig stellen tegenover maatschappij en samenleving. Het
boek heeft slechts waarde als tijdsdocument.
J. van Heugten
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TOLSTOI, Alexej. Peter der Grosse. Roman. Vert. Steingriiben Verlag. Stuttgart
1961. 733 pp. 25 D.M.
De bekende historische roman Peter de
Grote van Alexej Tolstoi wordt hier in
een zorgvuldige Duitse vertaling de lezer
voorgelegd. De auteur biedt ons een
machtige schildering van het Rusland der
beginnende 18de eeuw. Tolstoi, die na de
revolutie emigreerde, later echter naar
Rusland terugkeerde, zag in de 'historische
roman een mogelijkheid het voorgeschreven „socialistische realisme" te ontwijken.
Aanvankelijk is het nog het Rusland der
Bojaren, dat beschreven wordt, totdat
Peter de teugels streng in handen heeft en
zijn land op Westerse leest gaat schoeien.
Hij reist naar Holland en Engeland om
persoonlijk de scheepsbouw te leren en
bouwt Petersburg in de Newa-moerassen.
Een der grootste historische romans.
J. van Heugten
LASZLO, Nemeth, Wie der Stein Mit.
Vert. Steingruben Verlag, Stuttgart. 547
pp. 1960. 19.80 D.M.
Deze Hongaarse roman heeft in het land
van zijn ontstaan school gemaakt. Het is
een ongewoon boek van verfijnde psychologische doorlichting. Een vrouweziel,
een soort Sophocliische Electra, wordt
bier op .helderziende wijze ontleed.
J. van Heugten
KUNST EN
CULTUUR
Junge Kiinstler 60/61. —, Junge Kiinstler
61/62. — DuMont Schauberg Verlag,
Keulen, 1960 en 1961, 98 pp. en 92 pp.,
rijk geill., geb. DM. 12,50.
De eerste twee delen lunge Kiinstler hebben wij reeds voorgesteld in Streven,
januari, 1960. Daarin werden door de
beste Duitse critici van het ogenblik telkens vijf, reeds min of meer bekende,
kunstenaars voorgesteld. Oak in de twee
nieuwe delen, die wij nu mogen aanbevelen, zijn de uitgevers niet op zoek gegaan
naar miskende talenten. Volgens hun beproefd systeem verzamelden zij tien
nieuwe monografieen van bekende
auteurs over jonge kunstenaars die reeds
een zekere, zelfs internationale, faam genieten. Twee oudere kunstenaars fungeren als patroon, de beeldhouwer Hans
Mettel (E. Trier) en de weefster Woty
Werner (Fr. Rob). De jongeren zijn de
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beeldhouwers Brigitte Meier-Denninghof
(U. Kultermann), Hans Kock (M. Urban), Emil Cimiotti (E. Trier), Helmut
Rogge (U. Gertz); de graficus Rolf
Sackenheim (H. Keller); de schilders
Karl Fred Dahmen (K. Goerres) en CarlHeinz Kliemann (H. Platte); de all-round
kunstenaar Gunter Ferdinand Ris (C.
Linfert). Het bijeenbrengen van deze
zeer uiteenlopende namen in een volume
brengt wel een zekere verscheidenheid
mede, kan zelfs tot verwarring leiden.
Elke auteur immers gaat uit van eigen
inzichten, benadert kunstenaar en werk
op zijn wijze en gebruikt daarbij niet
altijd van meetaf aan, of soms nooit, duidelijk-wordende begrippenreeksen. Toch
zouden wij het voor deze verscheidenheid willen opnemen tegen een al te gemakkelijke en nivellerende eenvormigheid. Wij geven echter gaarne toe dat
het een eerste plicht is van de criticus
zijn persoonlijke opvattingen op een eenvoudige en heldere wijze mee te delen.
G. Bekaert
READ, Herbert, Die Kunst der Kunstkritik. —, Sigbert Mahn Verlag, Glitersloh, s.a., 375 pp.
MELCHINGER, Siegfried, Keine Mass
stabe? Kritik der Kritik. — Artemis Verlag, Zurich, 1959, 88 pp., Sfr. 3,80.
Kunstwissenschaft oder Propaganda? --Agis-Verlag, Baden-Baden, 1961, 165 pp.
Dat kritiek niet altijd vereenzelvigd dient
te worden met betweterij en critici niet
altijd zo zelfzeker zijn als de toon van
hun opstelletjes zou doen geloven —
meestal wordt hun de maat per regel toegemeten —, leren ons de critici zelf in de
vele min of meer diepzinnige beschouwingen die zij de dag van vandaag in
geschriften en lezingen aan hun vak wijden. Siegfried Melchinger's Kritik der
Kritik — Ein Versuch is een vlot gedacht en geschreven reflexie van de criticus over het wezen, de methode, de stijl,
de moraal van de kunstkritiek. Zij is hier
en daar wel wat haastig genoteerd en
hangt nog een beetje vast in een ouderwets-klinkende esthetica. Maar dit mag
geen reden zijn voor de collega's van.
Melchinger om hem in dit pertinente gewetensonderzoek te volgen. Kunsttvissenschaft oder Propaganda? Funktionen der
Kunstkritik is het bericht over een ge-

sprek dat op 28 en 29 oktober 1960 te
Frankfurt am Main plaats vond en waaraan als referenten deelnamen A. ApolIonia, M. Bense, G. Dorfles, W. Hofmann, Kl. Jurgen-Fischer, F. Ron, W. E.

Simmat. Van een gesprek Imam te
Frankfurt niet veel tot stand. Het was
niets meer dan een congres met de gebruikelijke, te lange referaten. Maar die
referaten zijn dan toch de aandacht
waard, hoe uiteenlopend ze ook zijn in
opvatting en methode. Aan een boutade
van dit kunstgesprek, dat kunstkritiek in
onze tijd onmogelijk is, hoeft men zich
verder niet al te zeer te storen. Men neme
maar de verzamelde opstellen van Read
ter hand om een zeker vertrouwen in de
critici terug te vinden. De titel van de
verzameling kritische opstellen is die van
het eerste en voornaamste essay, waarin
de vermaarde Engelse criticus de evoluerende kunst van de kunstkritiek beschijft aan de hand van enkele bekende
meesters: Hazlitt, Ruskin, Pater, Baudelaire, Fromentin, Duthuit, Malraux,
Wälfflin. De overige opstellen over
kunst, literatuur, filosofie zijn een voorbeeld van het genre dat Read in zijn
voorwoord het nieuwe, moderne essay
noemt: gelegenheidsstukken met een opgelegd thema en tot een bepaald aantal
woorden beperkt, waarin de auteur in het
occasionele met veel sympathie universele waarden opspoort. Bij Read voelt
men de dwang van de omstandigheden
niet na. Zijn verzamelde krantenartikelen
en radiotoespraken zijn een waar genot
am te lezen en in eenvaud altijd opnieuw
een gesprek te kunnen aangaan met een
zeer belezen, ruimdenkend en oprecht
mens.
G. Bekaert
KANDINSKY, Wassily, Gegenklange.
Aquarelle and Zeichnungen. — Verlag
M. DuMont Schauberg, Keulen, 1960,
60 pp. 16 kl.pl., 16 tek., geb. DM. 48.
Het terugzien van Kandinsky te midden
van het spannend avontuur van de actuele schilderkunst is als de terugkeer in
een helder en vertrouwd tehuis, als het
hervinden van een rustige, geordende
wereld. Niet alsof er in het werk van.
Kandinsky geen diepe spanningen zouden leven. Alles is er uit tegenstellingen
— Gegenklange — opgebouwd, maar het
zijn de elkaar oproepende en beantwoordende tegenstellingen van een muzikaal
akkoord. Deze indruk van helderheid en
rust is niet alleen aan een zekere vertrouwdheid met het werk van Kandinsky
toe te schrijven. Hij komt voort uit het
inwendig karakter zelf van dit werk, dat
hoe bewogen ook steeds op de eerste
plaats een getuigenis is voor een geestelijke orde. Het boek van de DuMont
Schauberg Verlag (in de reeks waarvan
wij vroeger Klee, Im Zwischenreich;
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Macke, Die Tunisreise; Marc, Unteilbares Sein, bespraken) kan men als een
echt terugzien beschouwen, een waarachtige ontmoeting. De inleiding van
Kandinsky op zijn boek Lieber das Geistige in der Kunst wordt hier feestelijk
of gedrukt. Daarna stelt Jean Cassou de
mens en het werk voor. Maar eigenlijk
gaat het toch, zoals Cassou schrijft, om
de oosterse pracht van een zestiental
aquarellen in een volmaakte offset-techniek gedrukt. Deze aquarellen zijn in
passe-partout in het boek ingelegd en
kunnen er dus vrij gemakkelijk uit verwijderd warden zonder het geheel van
het boek te schenden. Tussen elk der
aquarellen is er verder nog een tekening
met hier en daar ook een tekst gereproduceerd. Een kostbare bibliofiele aanG. Bekaert
winst.
LEUZINGER, Elsy, Afrika, Kunst der
Negervalker. — Kunst der Welt, Holle
Verlag, Baden-Baden, 1959, 65 kl.pl., 144
tek., geb. D.M. 29,80.
De bibliografie van de Afrikaanse Negerkunst is in de laatste jaren met belangrijke bijdragen verrijkt. Naast de boeken van W. Schmalenbach, H. Lavachery, D. Paulme, M. Plass verscheen in.
1958 het grote werk van de Life-fotograaf Eliot Elisofon, waarvoor W. Fagg
de tekst schreef, en kwam de lang-verwachte Franse uitgave van het handboek
van Olbrechts. De nieuwste en wel de
meest aantrekkelijke van deze reeks recente publikaties is het mooi verzorgde
boek van Elsy Leuzinger, directeur van
het Rietberg-museum te Zurich. Bij ons
weten is het de eerste maal dat de Afrikaanse plastiek de eer te beurt valt exclusief in gekleurde reprodukties te warden
voorgesteld, en deze eer is, zoals blijkt
uit het boek zelf, niet onverdiend. Leuzinger deelde zijn werk in twee ,delen. In
het eerste meer algemene deel heeft hij
het over de ontdekking van de negerkunst, over het land en de mensen, de
religie, de gemeenschapsstructuren van
zwart Afrika, de techniek en de esthetiek
van de negerkunst. Het tweede, veruit
belangrijkste, deel gaat over de verschillende streekstijlen van de Afrikaanse
plastiek. Deze stijlkenmerken worden duidelijk gemaakt, behalve door de kleurplaten, in een uitgebreide reeks suggestieve tekeningen. In de algemene beschouwingen zowel als in de ontleding van de
verschillende stijlen speurt men voortdurend het rechtstreekse, fijngevoelige
contact dat de auteur had met de kunstwerken en het yolk waaruit ze groeiden.
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Enkele geografische kaarten en een vrij
uitgebreide bibliografie ronden het mooie
G. Bekaert
boek van Leuzinger af.
TRIER, Eduard, Figur und Raum. Die
Skulptur des X.X. Jahrhunderts. ---, Verlag Gebr. Mann, Berlijn, 1960, 284 pp.,
213 p1., 22 x 28 cm, geb. DM. 56.
Het nieuwe boek van Eduard Trier onderscheidt zich van de meeste vakliteratuur door zijn eenvoud en directheid.
Trier is een van de beste kenners en
propagatoren van de hedendaagse beeldhouwkunst. Zijn eerste boek Moderne
Plastik bespraken wij in Streven, november 1955. Hij was het ook die het prachtig ensemble van de Documenta te Kassel
samenstelde. Zijn kennis verleidt hem niet
tot zwaarwichtige beschouwingen. Voor
hij ze interpreteert wil hij op de eerste
plaats de hedendaagse beeldhouwkunst
laten zien, ons ermede vertrouwd maken.
Dit is ook de opzet van zijn royaal boek
Figur und Raum. Deze titel slaat eigenlijk
alleen op het derde deel waarin de auteur
de vraag stelt naar de Aufgabe van de
moderne sculptuur en de relatie onderzoekt die ze met de bouwkunst verbindt.
In een eerste deel benaderen wij de moderne beeldhouwkunst vanuit de vormgeving: gesloten of open vorm, teken in
de ruimte, constructie, mobile, relief. Het
tweede deel is het meest originele. Het
bevat een ikonografisch onderzoek van
de themata die de beeldhouwers nu behandelen : mensenfiguur, fig ureng roep,
dier, autonome vorm. Deze driedubbele
analyse doet Trier aan de hand van de
sculpturen zelf, die, voor een goed deel
naar foto's van de auteur, ook gereproduceerd zijn. Deze methode getuigt van
een grondige eerlijkheid en van een niet
alledaags respect voor de lezer.
G. Bekaert
FOERSTER, Otto H., Das WallrafRichartz-Museum in KOln. — Bd. 1, Malerei der Welt, Bd. IV, Verlag M. DuMont Schauberg, Keulen, 1961, 34 pp.,
111 pl. waarvan 31 klpl., geb. D.M. 59.
Professor Otto H. Forster, tot 1960
hoofdconservator van de Keulse musea,
schrijft over de oude Keulse meesters alsof hij ermede geleefd had, alsof het alle
zijn vrienden waren, waarvan hij niet
goed weet wie het meest te prijzen. In
zijn hooggestemde inleiding maakt hij wel
een duidelijk onderscheid in waarde, maar
bij alien weet hij het eigene te onder
strepen. Hij miskent niet de invloed die
voornamelijk van de Nederlandse schil-
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derscholen uitging, maar zoekt op de eerste plaats het karakter van de OudKeulse school in het licht te stellen. Deze
school met als hoof delement Stephan
Lochner vormt trouwens de kern van het
rijke Wallraf-Richartz-museum dat een
paar jaar terug in zijn nieuwe tehuis
werd geinstalleerd en dat dit jaar zijn
eerste eeuwfeest viert. Ter gelegenheid
van dit eeuwfeest werd het eerste deel
van deze publikatie in de reeks Malerei
der Welt uitgegeven. Het bevat de schil
ders uit de periode tussen 1300 en 1550.
Hoewel de tekst zich beperkt tot een geschiedenis van het museum zelf en de
ontwikkeling van de Oud-Keulse schildersschool, toch zijn in de illustratie ook
de overige meesterwerken uit het museum
van Italiaanse, Duitse en vooral Nederlandse schilders vertegenwoordigd.
G. Bekaert
GESCHIEDENIS
SHIRER, William L., Opkomst en ondergang van het Derde Rijk. Twee delen,
samen 1298 pp. Vert. Bechts Uitgeversmij. N.V. Amsterdam. f 24,75 per deel.
Shirers The rise and fall of the Third
Reich is een standaardwerk over Hitler
en het nationaal-socialisme. De auteur,
die er zes jaar aan besteedde om de
lawine van documenten en getuigenissen
door te werken en dit boek te schrijven,
was meer dan iemand aangewezen dit
werk ten uitvoer te brengen. Tot 1941
was hij Amerikaans correspondent in
Duitsland en na de oorlog keerde hij er
terug. Bij de onvoorwaardelijke overgave
vielen een onnoemelijk aantal documenten in handen van de bezetters en deze
maakten het mogelijk een intreme, tot dan
toe onbekende geschiedenis van het nazisme te schrijven. Het boek leest als de
spannendste roman en onthult een onmenselijkheid, een huichelachtigheid, een
tirannie en terreur als de geschiedenis
zelden heeft doorleefd. Talloze nog weinig bekende feiten en aspecten worden
hier belicht, zoals bijv. het lang te voren
begonnen verzet van enige generaals en
politici, het intrêmere leven van Hitler,
diens monsterachtige wreedheid na Stauffenbergs mislukte aanslag. Enkele andere
aspecten, bijv. het ontstaan van Hitlers
Jodenhaat, worden slechts terloops behandeld. Shirer schrijft zo objectief mogelijk en zegt slechts wat de bronnen hem.
berichten. Toch heeft hij alles van te na-

bij beleefd en ligt het beschrevene nog te
vers in zijn herinnering dan dat niet op
elke bladzijde zijn walging van zoveel onmenselijkheid voelbaar wordt. Hitler
groeit in dit werk uit tot de niet te ternmen of te remmen patholoog en megalomaan, een mens van onbetwijfelbare
genialiteit, die echter aan zijn verbijsterende hybris te gronde gaat en in zijn
verblinde zelfverheerlijking een geheel
P. van Alkemade
rijk meesleept.
JONG, P. Dom. de, Onze lieve Vrouw
van Ommel en het klooster Maria-schoot.
---, Achelse Kluis, 1960, 398 pp., f 17,90.
Pater de Jong van de Achelse Kluis heeft
zes jaar lang alle bronnen opgespoord en
benut om deze uitvoerige •geschiedenis
van het Maria-genadeoord Ommel te
schrijven. Een waarschijnlijk tijdens de
kruistochten uit het Oosten meegebracht
Byzantijns ivoren beeldje van de H.
Maagd wordt te Ommel vereerd. De lotgevallen van het beeld zijn nauw verbonden met die van het klooster Mariaschoot, welks geschiedenis hier uitvoerig
verhaald wordt. Het boek is rijk geillustreerd en werd met allerlei steun kostbaar uitgegeven. Het is te krijgen bij
Pastoor J. F. A. Vogels te Ommel (Asten). Antoon Coolen schreef op de omslag een korte inleiding.
j. van Heugten
FILOSOFIE EN
SOCIOLOGIE
ROBBERS S.J., Dr. H., Gabriel Marcel,
zijn betekenis voor het katholieke denken. (Geert Groote Genootschap, Nr.
721). .--- Marienburg, 's-Hertogenbosch,
1961, 63 pp.
In eenvoudige formuleringen wordt in dit
boekje een overzicht geboden van de
centrale gedachten uit het oeuvre van
Marcel, nadat eerst enkele biografische
aantekeningen zijn gemaakt en opmerkingen over zijn wijsgerig denken in het
algemeen. Een nuttig werkje om de aandacht te vestigen op waardevolle gedachten van een hedendaags katholiek wijsI. M. Kijm
geer.
Metaphor and Symbol, Proceedings of the
Twelfth Symposium of the Colston Research Society held in the University of
Bristol, Edited by L. C. Knights and
B. Cottle. --- Uitg. Butterworth, London,
1960, 150 pp.
Op zeer verzorgde wijze zijn in dit boek
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de toespraken weergegeven 'gehouden bij
gelegenheid van het jaarlijks symposion in
Bristol. Het centrale thema werd gevormd door de litteraire symboliek. Met
dit onderwerp zijn feiten en opvattingen
geconfronteerd, die betrekking hebben op
mythologie en godsdienst, terwijl ook
vanuit de parapsychologie een benadering
van de problematiek is geboden. Mede
door de weergave van een deel der discussies is dit boek inspirerend voor een
bestudering van het veelzijdige en belangriike onderwerp.
J. M. Kijm
LITJENS Dr. H. P. M., Onmaatschappelijkheid: Theorie en Therapie, Sociaal
Kompas, ander redactie van het K.S.K.I.
no. 7, Van Gorcum 6 Comp. N.V., Assen 1961, 112 pp., ing. f 7,50, geb. f 9,50.
Dit werkje verdient de belangstelling niet
alleen van alien die in de praktijk van
het maatschappelijk werk staan, maar
ook van ieder die zich voor de problemen
onzer samenleving interesseert. Het zet
op duidelijke en verstaanbare wijze
een waarin het wezen der onmaatschappelijkheid bestaat. Op levendige wijze
schetst de schrijver hoe aan de ibestrijding van dit verschijnsel gewerkt wordt,
waarbij de praktijk zelf hem in staat stelt
de lijnen aan te geven volgens welke
naar verbetering gestreefd kan worden.
De verdiensten van deze publikatie strekken zich echter nog verder uit. De zin
voor de sociale werkelijkheid waarover
de schrijver beschikt, stelt hem in staat
om ook een belangrijke bijdrage te leveren voor een realistische theorie van het
maatschappelijk werk. Hier vindt men
een zeldzame combinatie van technische
sociologische scholing en gezond sociaal
verstand. Men wordt telkens weer gefranpeerd door de zuiverheid van oordeel die de schrijver demonstreert. Het
enigste bezwaar dat men zou kunnen
maken is dat hij nog teveel aandacht
schenkt aan de weerlegging van zijn critici. Overtuigen zal hij hen toch niet, en
de lezer die op zijn sociale intuitie afgaat heeft deze weerlegging niet nodig:
de waarheid spreekt voor zichzelf!
H. Hoefnagels

VARIA
Zozeer mens als wij. Een beschouwing
over enige sociale aspekten van de zwak-.
zinnigheid en van de zwakzinnigenzorg
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in Brabant. Opbouw-cahier 2. — Provinciaai opbouworgaan Noord-Brabant,
Tilburg, 1961, 95 pp.
Een overzicht van problemen en activiteiten rond de zwakzinnigheid met feitenmateriaal aangaande de provincie NoordBrabant toegelicht. De samensteller van
dit boekje, Drs. H. J. A. Zaat, heeft zich
niet beperkt tot een opsomming van problemen en feiten, maar hij tracht een richting te wijzen voor de ontwikkeling van
de zwakzinnigenzorg. Hierbij gaat hij van
de stelling uit, dat de zwakzinnigen zoveei mogelijk benaderd en geholpen moeten worden op normale wijze. De kern
van waarheid, die in deze opvatting ligt,
mag echter niet 'doen vergeten, dat de
zwakzinnigen werkelijk een eigen problematiek hebben. Dit laatste .doet de auteur
minder duidelijk uitkomen. Het is ook te
betreuren, dat hij binnen de zwakzinnigheid niet scherper het onderscheid heeft
aangegeven tussen de diep-zwakzinnigen
en de debielen. De problematiek van het
onderwijs, die al te vlot in een aantal
min of meer rhetorische vragen wordt
ondergebracht, en de problemen rond
Nazorg, psychologisch onderzoek en
Oudervereniging zouden er duidelijker
door uitgekomen zijn. De taak, die aan
het algemeen maatschappelijk werk in
deze kwestie wordt toebedeeld, is discutabel, omdat zoals reeds werd opgemerkt
te weinig nadruk valt op de eigen problematiek der zwakzinnigen. Ondanks
deze critiek kunnen wij oprechte waardering hebben voor de grate zorg, waarmee het gecompliceerde werk voor de
zwakzinnigen is bestudeerd en weergegeven.
J. M. Kijm
ASTIER, Emmanuel D', Les Grand&
Parij s, Gallimard (Coll. „L'Air du
Temps"), 1961, 213 pp., NF. 8.
Shr. is hoofdredacteur van de Parijse
krant Liberation, parlementslid, gewezen
minister en een van de voornaamste leiders van het Franse verzet tijdens de oorlog. Deze verschillende functies stelden
hem in staat met vele „Grated' der politiek persoonlijk kennis te maken: met
Chroesjtsjev als Frans parlementslid, met
Churchill als Frans minister van Binnenlandse Zaken in de oorlogsregering van
De Gaulle, enz. Bovendien is schr. een
zeer gecultiveerd man, die blijkbaar veel
over politiek en politici gelezen heeft.
Op grand dan van zijn eruditie en van
zijn persoonlijke ervaringen heeft hij in
dit boek enige zeer lezenswaardige portretten geschetst van vijf „Grated': Sta-
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lin, Churchill, De Gaulle, Eisenhower en
Chroesjtsjev. Het langste en o.i. best geslaagde van deze portretten is dat van
De Gaulle: ofschoon een politiek tegenstander (d'Astier staat „uiterst links",
doch is geen communist) weet schr. de
figuur van De Gaulle op haar waarde te
beoordelen; zonder in het pamfletaire
genre te vervallen, herleidt hij deze figuur
kundig en fair tot 'haar ware proporties.
Enige feitelijke vergissingen ontsieren het
werk: p. 135-137 wordt b.v. de indruk
gelaten dat Macmillan al in 1956 tot de
„Grated' behoorde, terwijl hij pas in
januari 1957 eerste-minister werd; wordt
hier een gesprek met De Gaulle ge-antidateerd, of heeft schr. (die eigenlljk de
woorden van De Gaulle weergeeft) Eden
bedoeld? Een ander voorbeeld: p. 152 is
sprake van het tienjarig presidentschap
van Eisenhower ...
M. Grammens
PICKEN, Hilda, A Party of Pleasure. --Hutchinson, London, 221 pp., 1961, 21 sh.
Aileen het eerbiedige respect voor de
leeftijd van deze Engelse toneeldame (geboren in 1872), die tussen beide oorlogen
aen niet onbelangrijke rol speelde in het
theateronderricht, verplicht er ons toe een
zekere waarde toe te kennen aan deze
memoires, die ze om .duistere reden stopzet in 1914. Prikkelend mogen deze opvattingen van deze wel erg burgerlijke
dame, die uit pittoreske feitjes het aroma
van het nochtans definitieve verleden
heroproept, wel lijken, maar de historische roddelpraatjes van een met vooroordelen behepte vrouw lichten ons uitsluitend in over haar persoonlijke kart
zichtigheid.
C. Tindemans
COUTROT, A., Lin courant de la Pens&
Catholique, L'hebdomadaire „sept" (Rencontres, 61). — Ed. du Cerf, Parijs, 1961,
336 pp., NF. 9,90.
De korte geschiedenis van het weekblad
Sept, door een groep Franse Dominikanen en vooral door een ploeg vooraanstaande leken-theologen (Maritain, P. H.
Simon, Gilson, e.a.) uitgegeven tussen
1934 en 1937, valt samen met een belangrijke periode in de hernieuwing van het
Franse katholieke geestesleven. De beschrijving van deze stromingen vanuit
het ontstaan en het verdwijnen van het
Parijzer weekblad maken de betekenis en
de begrenzing uit van dit werk, gepubliceerd als doctoraatsverhandeling voor de
Fondation nationale des Sciences Politiques.
J. Kerkhofs

KUNSTKALENDERS
Rembrandt-kalender 1962, Boekencentrum N.V. 's-Gravenhage. f 4,90.
Een kunstkalender met twaalf prachtige
tekeningen van Rembrandt.
Buchheim Kalender fiir das Jahr 1962.
Psalm aus Licht and Farbe. Dertien
prachtige gekleurde reproducties van kathedraalramen sieren deze kalender, 43 x
40,5 cm. 12.50 D.M.
Een Blumenstrauss. Deze kalender bevat
dertien gekleurde bloemschilderingen naar
werken van moderne schilders. 35 x 25
cm. 7.80 D.M.
Scherenschnitte aus China. Een kalender
met reproducties van Chinese „Scherenschnitte. 25,5 x 17 cm. 5.80 D.M.
Ein hithliches, ein lieblich Bild. Deze
kalender bevat een aantal reproducties uit
de Duitse romantische volkskunst. 24,5 x
17 cm. 5.80 D.M.
R. S.
Winkler Prins. Boek van bet jaar 1961.
Een document van levende geschiedenis.
384 pp. Elsevier, Amsterdam. Voor leden
W.P. stichting gratis. Brussel. f 9,50.
Sinds tien jaar geeft Elsevier een prachtig
verzorgd en rijk geillustreerd jaarboek
uit, waarvan het doel is „in encyclopedische vorm een overzicht te geven van
de belangrijkste gebeurtenissen van het
jaar, zo, dat een aanvulling ontstaat op
de voornaamste rubrieken van de vele
Winkler Prins-encyclopedieen, terwijl het
tevens als een afzonderlijk serie-naslagwerk kan worden gebruikt". Het werk
biedt een overvloed van statistische gegevens over allerlei wereldverhoudingen
en beschrijft in alfabetische volgorde de
voornaamste gebeurtenissen, wisselingen
en verhoudingswijzigingen van het jaar.
Formaat en verzorging van het boek zijn
eveneens in encyclopedie-stiji.
R. S.
GIOVANNINO, Guareschi, Don Camillo
in Rusland. Vert. 223 pp. De Fontein,
Utrecht. f 4,90.
Een vervolg op de vroegere Don Camillo's in dezelfde boertige trant als zijn
voorgangers.
R. S.
Dagmissaal. Bewerkt door missionarissen
van Steyl. Met feesteigen der Nederl.
bisdommen. 1 15,— tca f 31,—. Sint Willibrordus Deurne.
Een vertaling van het Missale Romanum
zal velen welkom zijn. De uitgave in
kerkboekvorm is zeer smaakvol
R. S.

Dr. C. J. LANNOY

Psychologische moeilijkheden
bij gehuwden
In dit werk behandelt de auteur de moeilijkheden die
op psychologisch terrein de verhoudingen tussen de gehuwden verstoren. Met dit Joel overloopt hij aan de
hand van gegevens uit de differentiele, de genetische en
de diepte-psychologie 'de conflictmogelijkheden die uit
het verschil van de seksen, de onderscheidenheid van de
temperamenten en de familiale opvoeding . van de partners voortspruiten. Voor vele gevallen brengt het inzicht
in het ontstaan van de onprettige situatie reeds een oplossing. Waar dit niet volstaat geeft hij terloops allerlei
wenken die de partners :over hun moeilijkheden heen
kunnen helpen.
Dit werk is niet enkel de neerslag van een systematische
studie doch vooral de neerslag van een diepgaande bezinning over de vele praktische moeilijkheden die aan
de auteur tijdens zijn vele voordrachten en consultaties
werden voorgelegd.
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BOEKEN INGEZONDEN BIJ DE REDACTIE
BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
Altwerden und vom Altwerden KOnnen. - Hyppokrates Verlag, Stuttgart. 1961, 112
pp.. D.M. 8.50.
ANDRIC, Ivo, De brug over de Drina. - De Fontein, Utrecht, 1961, 315 pp., f 10.90.
ALIGLISTINUS, Six trait& anti-manicheens (Oeuvres, 17). - Desclee de Brouwer,
Brugge, 1961, 830 pp., geb. Fr. 300.
Aula boeken. H. JANTZEN, Middeleeuwse kunst in overgang. G. KNIGHT, Christelijke theologie van het Oude Testament. R. BRUCKBERGER, Amerika in beweging. Dr. A. KLIJN, Inleiding tot het Nieuwe Testament. Prof. F. BUYTENDIJK, De psychologie van de roman. Dr. W. LUYPEN, Existentiele fenomenologie. H. FRANKFORT, Het ontstaan van de beschaving in het nabije Oosten.
G. J. WHITROW, Structuur en evolutie van het heelal. - Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1961, f 1.25.
BERNANO,S, G., Dagboek van een dorpspastoor. - De Toorts, Haarlem, 8ste druk,
200 pp., f 4.90.
BLOOMFIELD, P., Disraeli. - The British Council, Londen, 1961, 39 pp., 2 s. 6 d.
BRAND, Prof. Dr. W., Bevolkingsexplosie. - Em. Querido, Amsterdam, 1961, 157
pp., f 1.75.
BRANDSTAETTER, R., Das Lied von meinem Christus, - Herder, Wenen, 1961,
173 pp., geb. D.M. 12.
BRUNING, G., Verontrust geweten. - Desclee de Brouwer, Brugge, 1961, 272 pp.,
geb. Fr. 145.
BUELL, J., De duivelse oproep. - H. Nelissen, Bilthoven, 1961, 182 pp., f 8.90.
CATHER, Willa, Das Haus des Professors, - Benziger Verlag, Einsiedeln, 1961,
258 pp., f 14.20.
CHAIGNE, L., Vie de Paul Claudel. - Mame, Parijs-Tours, 1961, 284 pp.
COCLE, J., Mannen van morgen. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1961, 160
pp., geill., Fr. 70.
COOPER, E. A., Het is niet gering. - De Fontein, Utrecht, 1961, 302 pp.
DESSAUER, Ph., Die naturale Meditation. - Kosel Verlag, Munchen, 1961, 140 pp.,
D.M. 7.80.
ERPENBECK, F., Aus dem Theaterleben. - Henschel-Verlag, Berlijn, 1959, 392 pp.,
20 pl., geb. D.M. 12.85.
GELDHOF, A., De winnaar verliest. - Desclee de Brouwer, Brugge, 1961, 152 pp.,
Fr. 85.
GHOOS, J., Vaart wel .... - K. Beyaert, Brugge, 1961, 32 pp., Fr. 12.
GILLE, B., Lettres adressiies a la Maison Rothschild. I 1838-1840. - Nauwelaerts,
Leuven, 1961, LVI-391 pp.. Fr. 390.
GOOSSENS, J.. Het Verbond der Voorzienigheidskassen van Turnhout. - 1961,
160 pp., geill., Fr. 100.
GRUENDLER, J., Lexikon der christlichen Kirchen und Sekten. 2 din. - Herder,
Wenen, 1961, XXII-221 pp., 1380 col., D.M. 78.
GUARESCHI, G., Don Camillo in Rusland. - De Fontein, Utrecht, 1961, 224 pp.,
f 4.90.
HEIMENDAHL. Licht und Farbe. - W. de Gruyter, Berlijn, 1961, XVI-284 pp.,
20 pl., 9 klpl., D.M. 38.
HERCK, J. Van, Inleiding tot de economic. 2 dln. .- Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1961, 866 pp.
JOMIN, S.J., H., La chine. - Ernest Flammarion, Paris, 1961, 216 pp., N.Fr. 7.00.
Kirche und die Machte der Welt. - Die Weihnachts Seelsorger Tagung. - Herder,
Wien, 1961, 172 pp., S 45, D.M. 7.50.
KLEIST, Heinrich von, Samtliche Werke und Briefe. - Carl Hanser Verlag, Munchen, 1961, 2 din., 2043 pp., samen D.M. 56, afzonderlijk D.M. 31.
KRULL, E. en ROSE, H., Erinnerungen an das Rosetheater. - Henschel-Verlag,
Berlijn, 1960, 88 pp., 32 pl., D.M. 4,50.
LANGAESSER, Das christliche der christlichen Dichtung. - Walter-Verlag, Olten,
1961, 116 pp., D.M. 9,80.
LEE, Harper, Spaar de spotvogels. - De Fontein, Utrecht, 1961, 331 pp.
Lexikon der Weltliteratur im 20. Jahrh. II: K-Z - Herder, Freiburg, 1961, VIII-1326
col. ± 24 pp., 20 pl., 37 fot., geb. D.M. 84.
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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 street, 46, Antwerpen
Telefoon (03) 31.28.80
1

Wie kwaliteitsdraadartikelen wenst
vraagt 7e aan bij •

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

List Belcher. M. SEELEY, Das horchende Haus. G. BOMANS, Ich liebe meinem
Gartenzwerg. — Paul List Verlag, Miinchen, 1961, D.M. 2.20.
MELLOR, A., Nos freres separes, les Francs-Masons. — Mame, Parijs-Tours, 1961,
344 pp.
Mens en Medemens Serie, Fr. BAUD, Fysionomie en karakter. — Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1961, 118 pp., f 3.25.
MILIKOWSKI, Dr. H. Ph., Sociale aanpassing, niet-aanpassing, onmaatschappelijkheid. — Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1961, 256 pp., f 12.50.
MOLENAAR, M.S.C., M., Claude en Marguerite. — Paul Brand, Hilversum, 1961,
159 pp., f 7.90.
NEMETH, L., Wie der Stein fat. -- Steingruber Verlag, Stuttgart, 1961, 555 pp.,
D.M. 19.80.
NIGG, W., Maier des Ewigen. II. — Artemis-Verlag, 1961, Zw. Fr. 32.80.
NISIN, A., Histoire de Jesus. — Ed. du Seuil, Parijs, 1961, 416 pp.
O'CONNER, Edwin, The Edge of Sadness. — Little, 1961, 460 pp., S 5.
Over Roeping — (T.v.G.L.), Ploegstraat 25, Antwerpen, 1961, 184 pp.
PHILBERTH, B., Christliche Prophetie und nukiear Energie. — Glock u. Lutz-Verlag, Nurnberg, 1961, 256 pp., D.M. 9.80.
Prisma Boeken. Dr. K. PLOETZ, Kalender der wereldgeschiedenis. H. STORIG,
Geschiedenis van de wetenschap in Oudheid en Middeleeuwen. J. MCCAY, Het
euvel van de tijdnood. C. STONE, Chantage bij de thee. L. DAANE, Prisma
puzzelwoordenboek. A. GARVE, Het lijk in de doofpot. H. BATES, Vlucht uit
Birma. W. PAAP, Muziek modern en klassiek. D. DOWNES, Gevulde duiven.
Ir. H. DAMERAU, Prisma technisch woordenboek 2 dln. — Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1961, f 1.25 per deel.
RAPAPORT D., Die Struktur der psychoanalytischen Theorie. — Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1961, 165 pp., D.M. 18.—.
Rembrandtkalender 1962. — Het Boekencentrum, Den Haag, 1961, f 4.90.
RENARD, A., Situation actuelle de l'Eglise. — Desclêe de Brouwer, Brugge, 1961,
92 pp., Fr. 36.
RUDOLF, K., Die Kirche und die Machte der Welt. — Herder, Wenen, 1961, 172
pp., D.M. 7,50.
SAVONAROLE, Derniere meditation, vert. Ch. Journet. — Desclee de Brouwer,
Brugge, 1961, 160 pp., Fr. 60.
SCHERMAN, R.. Der Gott der Teens und Twens. — Herold, Wenen, 1961, 128 pp.
SCHRODER, C. M., Die Religionen des alten Amerika. -- W. Kohlhammer Verlag,
Stuttgart, (importeurs Meulenhoff, Amsterdam), 1961, 397 pp., f 42.—.
SCHULZ, J., Australien. — Glock u. Lutz. Nurnberg, 1961, 312 pp., 8 pl., D.M. 15.
Sens du Concile (Le), par les eveques hoilandais, — Desclêe de Brouwer, Brugge,
1961, 64 pp., Fr. 18.
SHIRER, W. L., Opkomst en ondergang van het derde rijk. 2 dln. — H. J. W. Becht,
Amsterdam, 1961, 665 en 633 pp., f 22.50 per deel bij intekening, f 24.75 afzonderlijk.
Stimme des Menschen (Die). — Piper-Verlag, Miinchen, 1961, 600 pp.
TOLSTOI, A., Peter der Grosze. — Steingruber Verlag, Stuttgart, 1961, 733 pp.,
D.M. 25.
TORENBEEK, John, Zo leefde Jesus. — Nederl. Boekhuis, 1961, 93 pp., f 6.90.
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instituut

VOOR DOVE - HARDHOR1GE - BLINDE EN

Kleuterschool
Lager en Technisch onderwijs

GEZICHTSZWAKKE MEISJES

Franse en Nederlandse afd.
bestuurd door de
ZUSTERS VAN LIEFDE

Moderne Talen

Steenweg op Waterloo, 1504, UKKEL- Brussel 18. Telef. 02 74.44.30

Broeders van Liefde
Jongens van 12 tot 17 jaar die wensen opgeleid tt worden tot
* Broeder-Onderwiizer
* Broeder-Missionaris

* Broeder-Verpleger
*1,Broeder-Jeugdleider

kunnen zich richten tot BROEDFR-AANWERVER, Stropstraat 125, Gent
Jongelingen van 17 tot 28 jaar die er zich toe geroepen gevoelen hun leven
to wijden aan de evenmens. kunnen inlichtingen over het kloo,terleven bekomen hij de BROFDERS VA N L I E F D E, Stropstraat 125 GENT.

Sedest 1870 legt de

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

1 ‘ I414aeleSe

„Sint Jozef"
OVERUSE (BRABANT)

Grieks-Latijnse humaniora en voorbereidende klas
Internaat Ito externaat
Onder leiding van de Missionarissen van Steyl
WAVERSE STEENWEG 96 — TELEFOON (02) 57 71 68

SINT-JOZEFSINSTITUUT DOCHTERS
INTERNAAT – EXTERNAAT
SINT-JOZEFSTRAAT 35 ANTWERPEN TEL. 33.32.52

VAN
MARIA

Lager onderwijs: Nederlandse- en transmutatieklassen
Middelbaar onderwijs: Lagere cyclus Moderne Humaniora, Grieks-Latijnse Humaniora
Kunstonderwijs – erkend door de Staat, – dus kosteioos.
Hoger secundair Technisch (A7/A2) Hoger onderwijs (A7/A1): meerdere mogelijkheden
Handelsonderwijs: Franstalig sekretariaat.

ELECTRISCHE CONSTRUCTIE

PAUWELS n.v.
MECHELEN - TEL. 179.38 (5 Iijnen)

Condensatoren

Transformatoren

Zusters van Sint-Vincentius a Paulo
INSTITUUT VOOR RUNDE EN GEZICHTSMAKKE 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

MARIA THERESIA VERPLEEGSTERSSCCHOOL
Bestuurd door de „Dochters van het Kruis - , verbonden aan het
St.-Jansziekenhuis, GENK. Tel. 53.141 — 53.142
Afdelingen — Verpleegster Sociale hygieniste. 4 jaar
Verpleegster A 1 : 3 jaar.
Verpleegster A 2 : 3 jaar.
Verpleegassistente A 2 : 2 jaar.
Nursing-Hostess : 1 jaar.
N oorbereidend jaar
Alle getcenste inlichtingen to bekomen bij de Directrice.
Onderwijs en internaat zifn kosteloos

ALTENA -SCHOOL KONTICH
Zusters Dienstmaag den der Heilige Harten van Jezus
en Maria, Antwerpse Steenweg 73, Kontich
KLEUTERSCHOOL -- LAGERE MEISJESSCHOOL

Gezonde mooie omgeving met prachtige speeltuin.
INTERNAAT — HALF INTERNAAT — EXTERNAAT
Ook voor jongens van 3 tot 8 jaar, kosteloos onderwijs.
Telefoon 53.03.43 - 53.01.02.

e Standaard geet cnieutro&laci - Sportuyereld
Een van beide bladen moet U lezen!
Em. Jaeqmainlaan 127, Brussel

KARDINAAL

VAN

ROEY-INSTITUUT

Zusters der Christeli j ke 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 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, Gestieht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische Pinrichting voor vrouwelijke patienten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patienten.
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.

* 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

M

MERTEllS -

Kilt Ge in geest van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Kristus' lijdende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of verbleegassirtente 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. Scholl 0. Praem met medewerking van 12 vooraanstaande
Westeuropese vakgeleerden verscheen bi d S.V. De Arbeiderspers, Brussel

geondercl u j ti y jaar 5Zatkolieke csarbeicierobetreging in q0eot--ectropa (1789-1939)
Een belangrijke aanwinst voor de historiografie der arbeidersbeweging. Geillustreerd met
etsen van Frans Masereel, 64 biadzijden foto's en meer dan 500 bladzuden tekst. Helpt mee
aan het weislagen van dit baanbrekend Vlaams initiatief door vandaag nog uw bestelling over
De prijs bedraagt 600,-;.F
to maken aan uw boekhandelaar.
EEN UITGAVE VAN S V. DE ARBEIDERSPERS - BRUSSEL

„Ik diene blijde"

1NSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
St. Bartholomeus — MERKSEM
Afdeling verpleegsters: 3 jaar met specialisatie
Afdeling verpleegassistenten: 2 jaar
Voorbereidende afdeling vanaf 17 jaar
GEHEEL KOSTELOOS — FAMILIALErSFEER
Inlichtingen: E. Zr. Directrice, Jaak de Boeckstraat 10, Telefoon (03) 458642

UNIVERSITAIRE Ste ELISABETHSCHOOL
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
economic en financien
buitenlandse bijdragen
universitaire kronieken
brieven van lezers
Vraagt een proefabonnement
BRUSSEL – Koningstraat 105 – tel.: 17.21.30 en 18.27.27

SCHEERDERS VA N KERCKHOVE'S
VERENIGDE FABRIEKEN N.V. ST—N I K LAAS
TELEFOON: 76.35.01 (7 lijnen)

Kent U

MARBRABEL
een nieuwe, moderne marmer-fegel

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij - Kortrijk
= Fluweel-,

nodigt alle

Tapijt- en
Zwaardoekweverijen

uit met haar in contact to treden

INSTITUUT VAN DE ZUSTERS VAN DE VOORZIENIGI-/EID EN VAN
Demerstraat, 12 DE ON8EVLEKTE ONTVANGENIS
Diest
Lagere Normaalschool - Wetenschappelijke B.
Normaai afdeiing voor Bewaarschoolonderwijzeressen.
Algemeen Middelbaar Onderwi j s — 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 hercpvoeding of van medico-pedagogische
card, 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

instituut 0. L

ViZOUW van GRatie
Zusters van de H. Vincentius a Paulo – Steenweg op Ninove 3',33 - Brussel 8

Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen

INTERNAAT EXTERNAAT

instituut manta Immaculata
Zusters van de H. Vincentius 6 Paulo – Kloosterstraat 40 - Opwijk

Moderne Humaniora : Lagere graad en Hogere graad
Gehomologeerde getuigschriften

II NTERNAAT

SPECIALE KURSUS: DACTYLO – STENO

EXTERNAAT

SINT-BERIANDISINSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK

betreffende
de studies van :

—
—
—
—
—
—
—

gegradueerde verpleegster Al,
verpleegster,
vroedvrouw,
kinderverpleegster,
sociale verpleegster,
verpleegassistente,
nursing-hostess, met voorbereidende afdeling.

lnlichtingen : Van Schoonbekestraat, 1 43, Antwerpen. Telefoon 37 24 66

Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen
Onder de bescherming van de Katholieke Universiteit to Leuven

Biedt::gelegenheid tot degelijke 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 Logopediste, Gegradueerde in de moderne communicatiemedia, (afd. A
Journalisme, afd. B Radio en T.V.)
biedt gelegenheid tot inwonen.
Documentatie aanvragen x DE BOMSTRAAT, 11, , r ANTWERPEN.

ST. - JOZEFINSTITUUT 'EREBUS
LACE RE NORMAALSCHOOL:
Grieks,
Latijnse en Moderne Humaniora.
Voorbereidende afdeling.
Internaat — Externaat
Prospectus: Zusters v. d. H. Vincentius, Burchtstraat 14, Herentals
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C. VAN GESTEL

o. p.

Hoogleraar aan de katholieke universiteit to Leuven

Commentaar en tekst
VAN DE ENCYCLIEK
VAN
PAUS JOANNES XXIII

Mater et Magistra

-

gebonden in witte balacuir

- 344 bladz., formaat 19 x 13 cm
- houtvrij editiepapier
-

SLECHTS 125 F

UITGEVERIJ S.V. DE ARBEIDERSPERS - BRUSSEL
1962

INHOUD

Inleiding.
De sociale leer van de Kerk : bestaansrecht en bronnen.
De sociale encyclieken : hun gezag.
Van Rerum Novarum tot Mater et Magistra.
Eigen kenmerken en verdiensten van Mater et Magistra.
De encycliek Mater et Magistra : commentaar en tekst.
lnleiding.
Eigen zending en opdrachten van de Kerk. — De bekommering van de Kerk
strekt zich ook uit over tijdelijk welzijn en beschaving. — Daardoor volgt de
Kerk het voorbeeld en het voorschrift van Christus. — De Kerk openbaarde
Christus' liefde in leer en praktijk. — Rerum Novarum onweerlegbaar getuigenis
van die sociale actie en leer. — Weerklank en actualiteit van Rerum Novarum.
EERSTE DEEL : De leerstellingen van Rerum Novarum en hun latere ontwikkeling in de leer van Pius X1 en Pius X11.
Rerum Novarum.
Het tijdperk van de encycliek Rerum Novarum. — Leo XIII wijst de weg naar
herstel. — Het rechtvaardige loon in R.N. — De eigendomsleer. — De tussenkomst van de staat. — Het aandeel van arbeiders en patroons.
Quadragesimo Anno.
Samenvatting van de leer van Q.A. over : de eigendom - verhouding tussen
kapitaal en arbeid - het rechtvaardig loon - onverenigbaarheid tussen katholicisme
en socialisme - het financiekapitalisme en zijn noodlottige gevolgen - het herstel
der sociale orde door bedrijfsorganisatie en door een hernieuwe beleving van de
zedenwet.
Pius X11: Zijn radioboodschap van Pinksteren, 1 juni 1941 :
Het algemeen gebruiksrecht der aardse goederen en privaateigendom. — Arbeidsplicht en arbeidsrecht. — Eigendom en gezin en het probleem van in- en uitwerking.
Laatste veranderingen :
Op wetenschappelijk, technisch en economisch gebied. — Op maatschappelijk
terrein. — Op politiek gebied, nationaal en internationaal.
Thema's van deze encycliek.

TWEEDE DEEL : Uitleg en uitwerking van de leerstellingen van de vorige
pausen.
Particulier initiatief en staatsinmenging op economisch terrein.
Aangroei en vervlechtin g van sociale verhoudingen: de socialisatie.
De arbeidsvergoeding.

Normen van recht en billijkheid. — De toestand op gebied van arbeidsvergoeding
in de huidige wereld. — Bevestiging van de vroegere leerstellingen inzake rechtvaardig loon. — Aanpassing van de sociale vooruitgang aan de economische ontwikkeling. — Door deelname in de winst naar mede-eigendom. — Eisen van het
algemeen welzijn met betrekking tot lonen en winsten op nationaal en internationaal vlak.
Eisen der rechtvaardigheid met betrekking tot de bedrijfsstructuur.

Structuur die aan de menselijke waardigheid beantwoordt : medeverantwoordelijkheid. — Ambacht en produktiecooperatie. — Medeverantwoordelijkheid van de
arbeiders in de middelgrote en grote ondernemingen.
Deelneming van de arbeiders in alle geledingen van de maatschappij.
Privaateigendom :

Gewijzigde toestand. — Hernieuwde bevestiging van eigendomsrecht. — Daadwerkelijke spreiding van eigendom. — Overheidsbezit. — Sociale functie van
eigendom.
DERDE DEEL : Nieuwe aspecten van het sociale vraagstuk :
Drie gebieden waarop evenwicht dient hersteld.
De landbouw, onderontwikkelde sector :

Wenken voor een politiek van verheffing van de landbouw. — Aanpassing van
de openbare diensten. — Geleidelijke en harmonische ontwikkeling van het
economische leven. — Zes bijzondere punten voor een aangepaste landbouwpolitiek : 1) Belastingspolitiek; 2) Landbouwkrediet; 3) Sociale verzekering en
sociale zekerheid; 4) Prijsbescherming; 5) Integratie van de landbouw; 6) Het
ideale boerenbedrijf is een gezinsbedrijf. — De adel van het boerenwerk — De
landbouwers, bewerkers van hun eigen vooruitgang. — Eensgezindheid en samenwerking. — Zin voor de eisen van het algemeen welzijn. — Roeping en zending.
Onderontwikkelde streken binnen de grenzen van een land :

Herstel en vooruitgang van deze streken.
Wanverhouding tussen land en bevolking.
Eisen van rechtvaardigheid in de verhoudingen tussen de landen die ongelijk
ontwikkeld zijn :

Het vraagstuk van onze tijd. — De toestand. — De gevolgen van die toestand. —
De zedelijke plicht tot hulpverlening. — Dringende hulp onder vorm van landbouwoverschotten. — Wetenschappelijke, technische en financiele bijstand. —

Vroegere dwalingen vermijden. — Eerbied voor de eigen aard van elk land. —
Belangloos optreden. — Eerbied voor de rangorde der waarden. — De bijdrage
van de Kerk.
Bevolkingsgroei en economische ontwikkeling :
De wanverhouding tussen bevolking en bestaansmiddelen. — De juiste stand van
het vraagstuk. — Eerbied voor de wetten van het leven. — Opvoeding tot
verantwoordelijkheidsbesef. — In dienst van het leven. — Internationale samenwerking : de belangrijke menselijke problemen hebben wereldwijde afmetingen.
— Miskenning van de morele orde. — God, grondslag van de zedelijke orde.
VIERDE DEEL : Vernieuwing van de samenleving door waarheid, rechtvaardigheid en liefde.
Verminkte en onware ideologieen.
Richtlijnen voor sociale studie, opvoeding en actie :
Eeuwige actualiteit van de sociale leer van de Kerk. — Onderricht. — Opvoeding.
— Vorming tot sociale actie; haar methode en vereisten. — Praktische wenken.
Kerk en wereld :
De binnenwereldlijke taak der leken. — Een ernstig gevaar : de verafgoding van
de technische vooruitgang. — Eerbied voor de hierarchie der waarden. — Heiliging van zon- en feestdagen. — Hernieuwde oproep tot christelijk bezielde arbeid
in de wereld. — Meer doeltreffende tijdelijke activiteit door bovennatuurlijke
bezieling. — Levende leden van het mystieke lichaam van Christus. — Aansporing, zegenwensen en apostolische zegen.
Slotwoord.

Bestelbiljet
Ondergetekende :
Naam :
Straat en Nr :
Gemeente :
verzoekt uitgeverij S. V. De Arbeiderspers, Wetstraat 125-133, Brussel 4,
to zenden rechtstreeks of via boekhandel :

ex. . Commentaar en tekst van de Encycliek MATER ET
MAGISTRA . tegen 125,— F per exemplaar.
Datum :

Handtekening :

INTERNAAT – Onderwijs voor jongens vanaf 6 jaar – EXTERNAAT
Onder leiding van priesters en toezicht van de Staat
Volledig Lager Onderwijs (6-14 jaar), Voorbereldend
tot alle onderwijs, Moderne Humanlora, Middelbare
Land- en Tuinbouwschool (13-16 jaar), Normaalschool
voor Onderwijzers (14-20 jaar).

St.-gozeiiktotituut - 4Eiertett
Telefoon 81 391

"

IN CARITAS DIENEN"
School St. Vincentius a Paulo
Moeie 18 - EEKLO - Tel. (09) 772557

Afdeling : verpleegaspiranten van 15 tot 18 jaar
Afdeling : verpleegassistenten van 18 tot 20 jaar
verpleegsters van 18 tot 21 jaar
17 jarigen kunnen 1 jaar voorbereiding doen
Verdere inlichtingen warden graag verstrekt

110GEIt TECIINISCII INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - OOSTENDE

Bijzondere School voor Technische Ingenieurs
in de mechanica, de elektriciteit (zwak- en sterkstroom) de industriele
scheikunde, de elektro-mechanica en de elektro-chemie.

INTERNAAT

EXTERNAAT
Voorbereidende afdelingen

Zaterdagcursussen B1 in de Koel- en Verwarmingstechniek, de
Kunststoff en en de Elektronica (Televisie)

School Louise-Marie"
Isabellalei 18 - Antwerpen - Tel. (03) 30 17 07
•

Voor 15 jarigen
Kinderverzorgster
Verpleegaspirante

•

Voor 18 jarigen
Verpleegassistente
Verpleegster

streven
maandblad
voor geestesleven
en cultuur

De actuele huwelijksproblematiek

297

De impasse van het geweten
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De actuele huwelijksproblematiek

M

EN loopt vandaag meerdere open deuren in, als men constateert
dat de mensheid in een typische overgangstijd verkeert, waarin
praktisch alle gevestigde waarden, van waaruit wij leven moeten, opnieuw worden herzien. Dit geldt ook voor de mensheid in de Kerk
Gods; hetgeen niets minder inhoudt dan dat de gestalte der verlossing
in een nieuwe Ease is getreden. Het nieuwe dezer rase worth niet alleen
bepaald door de grondige wijziging der uiterlijke levensomstandigheden,
maar vooral door een innerlijke groei en toename van het menseliike
bezit aan Christus' goddelijke volheid. Deze groeifase wordt zoals altijd
gekenmerkt door een zekere stuurloosheid bij het zoeken naar de juiste
koers. Vanzelfsprekend wordt deze stuurloosheid verontrusting, wanneer een herziening van bestaande gewetensnormen aan de orde wordt
gesteld. Het geweten is voor de godsgelovige zijn onmiddellijk contact
met God zelf. In het goede en in het kwade spreekt de christen zich al
handelend en kiezend rechtstreeks uit tegenover God. Maar dit betekent tevens dat de inhoud van zijn voorstellingen rond goed en kwaad
mede de gedaante van „zijn - God bepalen, ook al is hij zich dit nauwelijks bewust. Wie aan dit geweten raakt, raakt aan het persoonlijke
bestaanshouvast van ieder mens. Het geweten van de ander respecteren
wij dâãrom tot het laatst, omdat het inderdaad tot de laatste reserves
van de menselijke persoon behoort, die hij nooit verliezen kan zonder
zijn goddelijke gelijkenis te verspelen.
Tegen deze achtergrond van geloof en menselijkheid dienen wij ook
te spreken over de gewetensvraag die de laatste jaren hoe langer hoe
openlijker uit het hart van veel christenen naar boven komt, de gewetensvraag die hen confronteert met het goed van huwelijk en gezin. Het
goed van het huwelijk brengt — óók als Godsgelijkenis — mee dat de
mens en de hulpe hem gelijk, werkelijk man en vrouw zijn en in de
dagen van het aardse bestaan in geregelde herhaling een worden. Het
goed van hun gezin — uit deze volwaardige eenheid gesproten —
brengt mee dat zij zich verheugen in hun kinderen aan wie zij hun gezamenlijke leven schonken. Dit tweevoudig goed van huwelijk en gezin
wordt door het kwaad bedreigd, en dit te meer, naarmate de mens zich
menselijker ontplooien evil en minder geneigd is zijn leven en toekomst
aan de kringloop van een anonieme natuur over te laten. Het „gij zult
heersen over de aarde" verstaat de hedendaagse mens ook van alle
19 Streven - Jrg. XV. Deel I. januari 1962
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natuurkrachten die in hem zelf werkzaam zijn. Het is niet toevallig dat
in de eeuw van de technische vrijwording ook het probleem ontstond
der beheersing van de menselijke procreatie. Wanneer de mens echter
zijn procreatie tot een bewuste keuze maakt, raakt hij aanstonds aan
zijn sexualiteit en daarmee aan zijn huwelijk, de levende duurzaamheid
van zijn band met de andere persoon. Er bestaat geen probleem van de
gezinsgrootte dat niet tevens een probleem voor de sexualiteit zelf op.
roept. Het ene goed schijnt het andere te bedreigen.
De katholieke christen staat in dit levend dilemma vaak voor een
grote impasse. Hem is als gewetensnorm uitdrukkelijk voorgehouden,
dat in het zedelijk conflict tussen hutvelijksleven en vruchtbaarheid hij
nooit mag opteren voor de uitweg der anti-conceptie. Iedere vorm van
zelfgewilde belemmering of onderbreking in de volledige eenheid en
levensoverdracht tussen man en vrouw beschouwt de Kerk in constant
herhaalde uitspraken als strijdig met het menselijk geweten. Moet hij
dan zich eerder aan een vertrouwend inzicht in de goddelijke zorg voor
de dingen overgeven dan in eigen bewust gekozen verantwoordelijkheid
persoonlijk stelling nemen?
Deze gewetensimpasse wordt vaak tot een echte nood daar waar de
mens geen kans ziet de hem door zijn geweten voorgehouden norm te
volgen en daardoor in een zekere innerlijke verscheurdheid komt te
staan. Hij wil als christen leven, maar hij kan en doet het niet: en zo
lee ft hij soms lange jaren voort in het onmogelijk te dragen besef, dat
hij een norm erkent die hij constant niet volgt. De consequentie wordt
dan uiteraard dat hij de norm zelf niet meer aanvaardt en zich daarmee
tevens buiten de gelovige gemeenschap stelt. Dit verwyderingsproces
wordt versneld, als de zielzorgelijke behandeling deze norm als onmiddellijk te realiseren en daarmee als voorwaarde voor het volwaardig
behoren tot de geloofsgemeenschap stelt.
Nu moet de christen altijd leven in het besef dat hij in alle aspecten
van zijn leven te kort schiet, en wel in ernstige mate, als hij zijn gedrag
toetst aan de hoge eis der voor geen cornpromis vatbare normen van het
Evangelie. Hy kan dit verdragen omdat hij weet dat God zich juist
ontfermt over de zwakheid van het vlees, ja dat God juist in dit „vlees
der zonde", naar het woord van Paulus, onze gelijke is geworden in
Christus, onze Heer. Hij weet dat zich in hem vreemde krachten openbaren die hem soms de duistere overmacht van het kwade voelbaar maken en waartegen hij met eigen wil alleen niet effectief strijden kan.
St.-Paulus heeft dit eens en voorgoed neergelegd in de bekentenis,
waarmee hij, de heilige en door Christus gegrepene, het Confiteor der
menselijke natuur uitsprak, Rom. 7 : 15-24. „Ik begrijp mijn eigen daden
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niet. 1k doe immers niet wat ik wil, maar wat ik verafschutv. Maar als
ik doe wat ik eigenlijk niet toil, betekent dit dat ik met de Wet instem
en haar goedacht. Daaruit volgt dat niet ik het ben die handelt, maar
de Zonde, die in mij woont. Ik ben mij bewust, dat er in mij, dat wil
zeggen in mijn vlees, niets goeds woont. De goede wil ligt binnen mijn
bereik, maar niet de goede daad. Ik doe niet het goede dat ik wil, maar
het kwade dat ik niet wil. Als ik doe wat ik eigenlijk niet toil, ben ik
niet meer de handelende persoon, maar de Zonde, die in mij woont. lk
ontdek in mij dus deze „wet": als ik het goede wil doen, dringt het
kwade zich aan mij op. Naar de innerlijke mens schep ik behagen in
Gods Wet, maar in mijn handelen ontwaar ik een andere wet, die strijd
voert tegen de wet van mijn rede, en mij gevankelijk uitlevert aan de
heerschappij van de Zonde over mijn daden. lk, ongelukkige! Wie zal
mij redden van dit bestaan ten dode? God zij gedankt door Jesus Christus onze Heer!
Met deze woorden van Paulus tvordt eigenlijk formeel de beschreven
gewetensimpasse reeds fundamenteel doorbroken, ware het niet dat
deze formele doorbraak door de feitelijke zielzorg en prediking zeer
veel christenen niet veel zegt en Been all-round christelijk beset doet
ontstaan. Een christen vraagt om genade in zijn zondigheid, volgens
Christus' tekenende parabel van farizeeer en tollenaar, en deze vraag
om Gods bovenmenselijke en barmhartige hulp rechtvaardigt hem, nog
voor zijn feitelijk gedrag verandert. „Deze ging gerechtvaardigd naar
huis", staat er geschreven van de tollenaar achter in de tempel. De
concrete impasse van het geweten is hiermee echter voor velen niet
opgeheven, en wel omdat de gangbare sexuele moraal in al haar implicaties t.o.v. de gehele christelijke zedelijkheid in een isolement verkeert.
De bestaande gewetensnood in zake huwelijk en vruchtbaarheid bij
katholieken berust o.i. niet op de door de kerk namens God gestelde
norm als zodanig, maar op het feit dat in de moraal-theorie en vooral
in de pastorale behandeling, ondanks een groeiend begrip in dezen, nog
steeds enige vooronderstellingen meespelen, die om een radicale herziening vragen. De beklemtoning en isolering der sexuele moraal, hoe
ruim en barmhartig vandaag ook veelal gepredikt, vragen om een herbezinning op het zedelijke in de sexualiteit.
Waarin ligt eigenlijk de zedelijke verkeerdheid van de anti-conceptie? Men kan deze verkeerdheid uiteraard niet baseren op de regulering
der gezinsgrootte, maar ook niet op de overweging dat het semen een
biologische voortplantingsfunctie heeft. Is het semen niet juist als drager
van de menselijke voortplanting allereerst een overdracht van menselijk
leven (dus niet van louter cellen met een medical nut), ook in geval
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van aperte onvruchtbaarheid, en wel zo dat door deze levensoverdracht
de gemeenschap van man en vrouw pas haar ware menselijke eenheid
bereikt?
Het alle mensen ingeboren taboe en de psychische huiver rond sexualiteit vinden hun diepe wortelen in de „lijfelijke goddelijkheid'' en de
tastbare overmacht, die deze sluimerende scheppingskracht omgeven.
Men mag deze reacties van pudeur en vrees of van een teleurgesteld
ontwaken nooit zonder meer gelijk stellen met het ons als christenen
geopenbaarde beset van zonde en schuldige onmacht tegenover God,
laat staan identificeren met de ervaring van „doodzonde - en verstoting
uit de genade. Dan immers zou de zondigheid van de mens overwegend
in een lichatnelijk-biologisch gegeven zijn gelokaliseerd. Ligt aan deze
heilloze verenging van het zedelijk bewustzijn niet steeds nog ten grondslag een zeer oude en moeilijk uit to roeien opvatting over geest en
vlees, over ziel en lichaam? Men kan veilig stellen dat eeuwen lang ook
binnen de Kerk een bepaald spiritualisme zich heeft kunnen ontwikkelen, dat in de bronnen der openbaring weinig steun vindt. De bijbelse
tegenstelling tussen geest en vlees valt bepaald niet samen met de ongelukkige twee-deling in ziel en lichaam. Intussen werkt deze gelijkschakeling nog altijd door in de appreciatie zowel van het geestelijke
als van het lichamelijke. Het laatste wordt bijzonder duidelijk als wij
vandaag nog in moraal-theologische handboeken de sexualiteit van de
mens praktisch beperkt zien tot de strikt lichamelijke sfeer, duidelijker
gezegd, tot het biologisch-functionele van het sexe-apparaat.
Wanneer deze appreciatie als uitgangspunt wordt gekozen voor een
morele beoordeling van het menselijk-sexuele handelen, ligt de consequentie voor de hand: dan wordt de sexualiteit eigenlijk een lijfelijke en
blinde drift, die door de soevereine rede moet worden beheerst, of liever, bedwongen. Bedwongen namelijk tot binnen de grenzen van de
redelijke zin die men dan alleen eraan kan geven: de duidelijke connectie met vruchtbaarheid en voortplanting. Natuurlijk geeft men dan later
wel toe, dat de sexualiteit ook een belevenis van de menselijke lierde
kan en mag zijn, maar dit wordt als concessie vastgesteld. Zij is alieneerst een middel tot voortplanting en daarna een middel tot onderlinge
liercle. Van daaruit worden de lijnen getrokken van het zedelijk geoorloofde en zo komt men terecht bij de overbekende vaststellingen: dit is
doodzonde en dit is dagelijkse zonde. Dat de simpele menselijke praktijk hiermee onwezenlijk wordt voorgesteld, wordt niet voldoende besett. Men kan nu eenmaal niet ongestraft een wezenlijke abstractie
hanteren, nog wel op een levensgebied dat zozeer in de gehele levende
mens zijn repercussies heeft als het sexuele.

DE ACTUELE HUWELIJKSPROBLEMATIEK

301

Een moraal-theologie die begint met het stellen van een norm om van
daaruit onmiddellijk het menselijk gedrag in te richten en af te leiden
schiet toch ook als theologie te kort, methodisch en principieel. Methodisch: omdat dit sterk gaat lijken op een soort moreel ontologisme, als
zou uit het (heldere) begrip de voile realiteit zijn af te leven; principieel,
omdat een theologie tot taak heeft het geopenbaarde mysterie telkens
opnieuw zoekend te benaderen en te plaatsen in de contekst van het
ons vandaag bekende geheim van God en mens. Maar beschikken wij
dan niet over duidelijke gewetensnormen, over uitspraken van het hoogste gezag die voor geen twijfel vatbaar zijn? Inderdaad, maar hiermede
begint nu juist de taak der theologie. Deze teksten zijn geen eind- doch
een begintpunt voor de gelovige reflexie in gehoorzaamheid aan de kerk,
die allereerst verlossend op moet treden in haar herderlijke zorg.
Wanneer het waar is dat in het sexuele de mens verwant is aan het
animale leven, dan geldt tevens dat dit animale in hem steeds meer in
zijn geschiedenis tot bewustzijn moet komen, en daardoor steeds meer
tot een persoonlijke volmenselijke waarde moet uitgroeien. En wie
meent dat de sexualiteit van de mens naar een persoonlijke eigen zin
tendeert, heeft de menselijke geslachtelijkheid al aanstonds onttrokken
aan de sfeer van het loutere nut en van het mediale. De sexualiteit
heeft een zin in zichzelf, zoals ook de menselijke vruchtbaarheid niet
louter dient tot „instandhouding van de soort". De mens wil uiteindelijk
geen soort zijn, wel wil hij in gemeenschap met anderen leven. Met
deze reserve mag men ook stellen dat het kind niet louter doel is van
huwelijk en sexuele activiteit: het kind wordt niet geproduceerd, maar
als een gave ontvangen, als een nieuwe mens met eigen waarde. W at
geldt voor de gemeenschap aller mensen, geldt ook voor de gemeenschap van huwelijk en gezin: daarin is de mens allereerst zich zelf en
om zich zelf. De man moet de vrouw beminnen om haar zelf, de vrouw
de man ontvangen om hem zelf. In dit Licht kan misschien het afwijzend
standpunt der Kerk t.o.v. anti-conceptie enigermate door convergentie
duidelijker worden.
Want waarom kan de Kerk niet dulden dat het vrijwillig aangeboden
semen op een of andere wijze niet wordt ontvangen of niet in eigen
kracht gelaten? Niet omdat het mensdom door deze methodes te weinig
of te langzaam zou groeien: deze zorg is niet de zorg der Kerk. Maar
misschien wel omdat de Kerk, door de Geest van Christus geleid, aanvoelt dat het semen meer is dan een materieel-biologisch gegeven.
Semen en ovulum bevatten authentiek en volwaardig menselijk leven:
de eenwording bestaat in de gave van het eigen mannelijke, bezielde
leven aan de vrouw. Het semen van een mens is meer dan een aantal
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(animale) voortplantingscellen. Wie uitgaat van het biologische apparaat van man en vrouw komt in beginsel nooit meer over deze biologisch-functionele grens heen.
Wie niet van de aanvang of stelt dat de gehele mens man is en de
gehele mens vrouw, te beginners met de diepste persoonlijkheid van
beiden, komt eigenlijk uit het ziel- en lichaam-dualisme niet meer uit, en
vindt Been basis voor de overdenking der sexuele zedelijkheid. Dan is
het moeilijk in te zien dat de mens in deze overgave niet in mag grijpen,
zoals hij wel mag ingrijpen in andere organische processen, tot aan de
chirurgische „verminking - toe. Om het geheel te redden kan de mens
genoodzaakt zijn een partièle functie op te geven, zelfs door bewuste
amputatie. Hersens en hart kan hij echter nooit verliezen: want met deze
organen is zijn gehele leven gemoeid. Wanneer het semen (en ovulum)
echter het hart, het leven zelf zijn van de menselijke eenheid van man
en vrouw, dan begrijpt men dat een verlies, een verspilling of verkwisting ervan de mens tvezenlijk zou aantasten in zijn sexe: d.w.z. in zijn
eenheid met de ander. Dan zou de weigering van het semen neerkomen
op een weigering van authentiek menselijk leven. Dan zou de eenheid
der concrete personen niet tot stand komen, terwijl deze Loch wordt
nagestreefd. Dan is er sprake van een menselijk verlies: een kwaad.
In de christelijke visie op de mens kan dit besef gaan groeien; in het
beset namelijk dat de mens een op God gel ijkend wezen is, dat in al
het menselijke een onvervangbare waarde heeft, een waarde, die door
de verlossing langzaam-aan weer zo wordt herontdekt, dat zij altijd
blijft prevaleren. Dit alles moet aan de christelijke overdenking der
geheimen van sexe en liefde, van vruchtbaarheid en huwelijk stof bier
den voor verdieping en bezinning; en gelukkig leven tvij in een tijd,
waarin deze benadering van de gehele tverkelijkheid — luisterend en
tastend — in het Licht des geloofs het weer gaat winnen van de simplificaties en abstracties, waarin een zeker rationalisme ons gevangen
hield.

DR. G. MOLDERS S.J.

De impasse van het geweten
Bijdrage tot een aspect van de huwelijksproblematiek

ET de in het editoriaal van dit nummer gegeven indicaties voor
een rechtvaardiging van het kerkelijk standpunt t.o.v. de huwelijksmoraal is er nog Been pastorale praktijk verkregen en de gewetensimpasse is daarmee nog niet opgeheven. Wanneer wij deze materie eens
van een geheel andere zijde benaderen, wordt misschien enige ruimte
verkregen om tot een doorbreking van de feitelijke gewetensnood te
komen. Deze berust o.i. op een onjuiste probleemstelling, ongeacht de
omstandigheid dat vele zielzorgers vandaag meer dan vroeger bereid
zijn in milde en ruime barmhartigheid de zwakheid van de christen
tegemoet te treden.
Wij staan namelijk voor de volgende situatie. In het groot constateren
wij dat zeer vele christenen — aan wier geloofstrouw en principiele
gewetensinstelling niet kan worden getwijfeld — uitgerekend alleen op
dit punt, nl. dat van de huwelijkskuisheid, in een impasse verkeren,
waaruit een louter milde beoordeling van hun zwakheden en fouten hen
niet redt. Zij Leven in het bewustzijn dat zij eigenlijk regelmatig tegen de
hun voorgehouden gewetensnormen zondigen. Er zijn geldige redenen
waarom zij niet tot een gezinsuitbreiding kunnen of willen overgaan —
welke redenen bovendien door henzelf en niet door de zielzorger moeten worden uitgemaakt in een persoonlijke gewetensbeslissing tegenover God. Het risico immers van een door egolsme enz. ingegeven onjuist besluit wordt niet overwonnen door het mogelijk ook onjuiste van
een zielzorg, die gemakkelijk tot een priesterlijke bevoogding in dezen
leidt. Zij blijven echter gehuwd, zij blijven man en vrouw, zij behoren
elkaar toe. En vandaag zal toch niemand meer al te gauw beweren, dat
het verlang en naar de normale gemeenschap in eerste instantie wordt
ingegeven door een duistere lust die men dan maar met Gods genade
moet bedwingen door onthouding, al of niet periodiek.
In dit licht immers wordt p.o. voor het gevoel van velen het reduceren
van het aantal „doodzonden - ; op zich reeds een vreemde voorstelling
van zaken, alsof de sexualiteit een der eigenschappen van de mens zou
zijn, die men al of niet naar believen kan inschakelen. Het huwelijksverlangen echter is een normaal en positief menselijk goed, hoezeer zich
dit vaak voordoet in gebrekkige vormen, tot aan de ontaarding toe.
Men verlost bovendien de mens niet uit blinde lust en brute passie
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allereerst door een verbiedend onmogelijk maken, maar juist door hem
te leren en te helpen hierin de ware glans van zijn persoonlijke waardigheid te ontdekken: als een gave van warme goedheid aan de ander,
van liefde op menselijk niveau.
Maar hiermee is in voile omvang het conflict gegeven tussen hun
trouw aan het in de gemeenschap der Kerk gevormde geweten ( geen
anti-conceptie) en hun onderling normaal verlangen naar elkaar. Het
laatste kunnen velen voorlopig niet opofferen; de uitweg der periodieke
onthouding staat voor het merendeel der mensen psychologisch en vaak
ook medisch niet als een ware bevrijding open, nog afgezien van de
vraag of door de „techniek" der p.o. het eigenlijke morele probleem (de
keuze van de mens) wordt opgelost! Zij moeten dus wel leven in het
bewustzijn, dat zij eigenlijk geregeld in ernstige ontrouw tegenover God
verkeren, hoezeer dit ook door begrijpende priesters barmhartig wordt
beoordeeld. Simpeler gezegd: zij zijn zich bewust minstens materieel
continu in doodzonde te leven, hoewel God bereid is dit door het sacrament der biecht telkens te vergeven. Dit is uiteraard een onhoudbare
situatie; dit kan een normaal geweten nooit verwerken en het leidt tot
hypocrisie, tot verlaten der gewetensnorm of tot verlaten der Kerk.
Het wil ons voorkomen dat er ergens in de veronderstellingen of in
de beoordeling van deze situatie een principiele fout moet zijn gemaakt.
Immers het lijkt niet met het Evangelie en zijn geest te rijmen dat christenen die enerzijds in geloof de Heer willen volgen ( en dit sours duidelijk tonen door zeer reele offers van toewijding en arbeid), anderzijds
door deze volgzaamheid in een constant deprimerend en ondragelijk
schuldbewustzijn komen te verkeren, en dat uitsluitend in een aspect
van hun totale christelijke zedelijkheid. Hoe kan het in de lijn liggen
van de blijde boodschap — die aan ons allen juist als zondaars wordt
gericht — dat nu juist degenen die dit Evangelie van de verlossende
God willen horen en volgen, daardoor in een ondragelijke en onmogelijke nood geraken? En dit altijd op een onderdeel van de gehele evangelische moraal? Wie misschien geneigd zou zijn de feitelijke gewetensnood te onderschatten, kan een andere illustratie van deze problematiek
vinden in de omstandigheid, dat aan geen enkel ander punt van de
christelijke zedelijkheid vandaag zoveel studie, interesse en vooral bekommernis worden besteed. Blijkbaar zit de christen hier vooral klem.
Dit urgeert te meer, wanneer men bedenkt dat het hier nog niet eens
gaat om de gehele zedelijkheid van de man-vrouw verhouding, maar dat
de gewetensnood zich concentreert op een, zij het belangrijk moment
hiervan: de trouw namelijk aan het inzicht dat binnen het huwelijk de
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liefdevolle ontmoeting der gehuwden altijd een werkelijke levensoverdracht moet zijn, en dat deze visie geen uitzondering kept.
Tot deze laatste perfectie kunnen zich talloze goedwillende Christenen niet aanstonds opwerken: zij zijn hiervoor nog lang niet klaar, zeker
niet in een tijd, nu door de maatschappelijke dwang op hun geweten
uitgeoefend, een zich verzetten tegen heersende opinies vooralsnog een
bijzondere en zeer bewust gewilde vrucht van een tot voile wasdom
gekomen gelovige overgave aan God betekent. Maar aan deze mensen
wordt voorgehouden dat het gebruik maken van c.i. (coitus interruptus ) een a.c. ( anti-conceptionalia ) telkens eigenlijk een „doodzonde is. Wat wringt in deze constructie, als wij die leggen naast de teneur
en het klimaat van de evangelische en christelijke moraliteit? Wij menen
dat dit wringen, dit scheef-zitten van het groeiende geweten, deze
soms tot een obsessie uitgroeiende dwang-positie niet verholpen wordt
door een overigens te prijzen ruime en milde barmhartigheid, want
dan zou de pastorale barmhartigheid feitelijk gaan betekenen, dat de
Kerk aan beslist goedwillende mensen keer op keer en week na week
doodzonden (minstens materiele) wil vergeven, en wel doodzonden altijd
van een soort. Het geheel van hun moraliteit zou dan ongeveer wel „in
orde" zijn, maar op een punt zouden zij constant genade en heil dreigen
te verspelen en zich buiten de gemeenschap van Christus voelen, al is
die bereid hen telkens weer te aanvaarden.
Wat wringt in deze constructie? Moeten wij inderdaad niet het woord
constructie gebruiken, als wij nagaan hoe deze opvatting — die op de
achtergrond der pastoraal nog volop leeft — historisch is ontstaan en
gemaakt? Het helpt hier weinig te wijzen op de gelukkige ontwikkeling
van een modernere moraal, die meer oog heeft gekregen voor de positieve waarden van sexualiteit en bewuste regulering van het gezin.
Want ook in deze modernere moraal kan gemakkelijk dezelfde isolering
van de sexuele zedelijkheid optreden. Handelen wij niet eerder in de
geest van het Evangelie en van de Kerk in het groot, als wij ons van
de aanvang of verzetten tegen de vanouds voorkomende begrenzing
van zedelijkheid tot sexuele zedelijkheid? Doen wij niet beter de verlossing, die Christus in zijn prediking en nog meer in zijn gehele optreden jegens het zwakke en zondige mensdom bracht, ook hierin te zien,
dat zedelijkheid allereerst betekent de gehele verhouding tot God en
evenmens? hi een nederige overgave van onze onmacht op ieder punt
van het menselijke leven komen wij tot de blijdschap van het geloof en
de verruimende rouwmoedigheid van een eerlijk leven volgens het geweten. Het „God, wees mij zondaar genadig" dat tot rechtvaardiging
brengt, moet de diepste ondertoon vormen van alle echt christelijke
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moraliteit. Niet speciaal op het punt der sexuele zedelijkheid, maar op
alle punten waarin de mens immers zo vaak en zo ernstig tekort schiet.
Tegen deze achtergrond van geloof en voortdurende verlossing is
het bevrijdend de boven geschetste constructie van de actuele gewetensnood in het huwelijk van een zo groot deel der christenen te gaan
bezien. Wij zouden dan willen wijzen op enige — gedeeltelijk reeds
genoemde — veronderstellingen die tot deze o.i. onnodige gewetensnood leiden en die dringend om een diepgaande bezinning vragen.
Allereerst nog iets meer over de begripsverenging van zedelijkheid tot
sexuele zedelijkheid. Het historische (uitermate revelante) verloop van
deze gedachtengang is elders reeds voldoende beschreven om te mogen
constateren, dat het bier niet alleen ging om een zich binnen het chrisdom evoluerende verfijning van het geweten, maar ook om een nog
steeds niet voltooide verlossing uit een heidens dualisme, waarin duidelijk de resten van manicheisme en joods-wettische ethiek zijn aan te
wijzen. Het taboe van alle volkeren rond sexe en vruchtbaarheid (ook
het moderne taboe dat soms in zijn tegendeel omslaat door een overspannen en onwerkelijke erotiek in het openbaar) wijst van een kant
op het magische en quasi-sacrale karakter der levensgeheimen van geboorte en ontvangenis (een positieve indicatie tegen anti-conceptionele
praktijken), van de andere kant op de menselijke onmacht hiertegenover
en vooral op het „kwade" van de bedreiging die de mens hierin ervaart.
Hieruit wil God het mensdom verlossen door niet alleen de grenzen
van het sexuele in gebod en opdracht opnieuw te openbaren (monogaan
huwelijk en waardigheid van de vrouw), maar ook door de mens de
macht der genade te verlenen, waardoor hij het duistere en demonische
der geheimnisvolle sexualiteit te boven komt in de werkelijke lief de van
man en vrouw als vrije kinderen Gods. De pudeur krijgt een geheel
andere betekenis, words langzaam ontdaan van angst en vernederende
schaamte om te worden de fijngevoeligheid van het respect tegenover
de andere mens: de andere persoon in Naar verschijning als zoon en
dochter Gods.
De vaak zo zeer gesmade handboeken der moraal-theologie geven
uiteindelijk de resonance weer van het geweten van een heel tijdvak
en van een bepaalde cultuur. De inderdaad typisch celibataire geluiden
die daarin worden vernomen, staan ook op rekening van een fase in de
ontwikkeling der christelijke huwelijksethiek, van yolk en clerus beiden.
Het is vandaag gemakkelijk hun casuistiek als een wereldvreemdheid
aan de kaak te stellen; het is echter veel moeilijker de consequenties te
trekken van deze bevrijding uit een al te zeer binnen het sexuele opgesloten zedelijkheid. Voor het doel dat wij nu beogen zou dit o.a. moeten
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betekenen, dat towel moraal-theologisch als in de daardoor beheerste
pastoraal in sexualibus volstrekt prevaleren moet het oordeel over de
totale zedelijkheid van de christen en zijn gedrag, alvorens men tot een
oordeel komt over zijn gedrag tegenover gezinsuitbreiding en huwelijksverkeer. Nog concreter gesproken: in prediking en zielzorg, in
spreekkamer en biechtstoel, bij huisbezoek en advies, moet het interesse
van de priester, die namens de grote gemeenschap van Christus tot de
mensen komt, zich allereerst richten op hun totale gelovige houding,
ook als deze mensen, door vroegere gewetensvorming vergroeid, zelf
het eerst voor den dag komen met bepaalde sexueel zondige praktijken.
Alsof de christen en de mens niet op ieder punt van het leven er zondige praktijken op na houdt, in liefdeloosheid, kwaadspreken, hardheid,
onrechtvaardigheid, hebzucht, jaloersheid, luiheid, egoisme en aardsgezindheid.
Met al deze gebreken ( en objectief even zo grote tekorten) gaat de
christen in het geloof naar God toe. Zijn bereidwilligheid tegenover
God kan zich aanvankelijk niet veel verder uitstrekken dan tot de eerlijke bekentenis van zijn menigvuldige zonden en onvolkomenheden, en
pas van daaruit kan en wil hij op alle punten de langzame weg gaan
door het gehele leven van een moeizame en gedurige groei naar God en
naar de liefde. Het heeft geen zin hem op een punt, uit het geheel van
zijn leven geisoleerd, vast te nagelen en hem daar alleen de eis te stellen
van een reeds bereikte norm, terwijl dit op alle andere momenten van
zijn zedelijkheid niet, althans niet in die mate en met die urgentie gestadig wordt gevraagd. Vooral als wij nogmaals bedenken dat het hier gaat
om christenen, die het evangelie van Christus reeds hebben waar gemaakt in hun monogame en trouw beleefde huwelijk, in hun moeizame
zorg voor kinderen en gezin, maar alleen nog niet een zodanige graad
van geloof en overgave bereikt hebben, dat zij nu reeds de voile geopenbaarde waarde van de sexualiteit in alle opzichten kunnen waarmaken, evenmin als zij aan alle andere eisen der liefde jegens God en
mens reeds beantwoorden. Waarom zou dan de pastorale aandacht, die
toch altijd nog de aandacht van de Herder der zielen bij uitstek mag
vertegenwoordigen, zich toespitsen op een punt, terwijl onze gehele
zedelijkheid zich zo duidelijk nog in een groeistadium bevindt. De fasen
en niveau's, laat staan de vereiste resultaten van deze groei bij anderen
willen uitmaken of als eis stellen voor hun behoren tot de Kerk lijkt toch
te veel op een kortzichtig moralisme en een al te naIeve opvatting der
zedelijkheid om waarlijk evangelisch te molten heten. De oplossing van
de onderhavige gewetensnood ligt niet in het betwijfelen of verzwakken
van de norm, laat staan in het in sommige gevallen dispenseren ervan,
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waardoor alleen een nog grotere onzekerheid ontstaat, maar in het
plaatsen van deze partiele norm in het geheel van het christelijk leven
en dat consequent in de handelwijze van de pastor volgehouden.
Er is echter nog een andere veronderstelling die ten grondslag ligt
aan de bestaande gewetensnood en die misschien nog meer om een herbezinning vraagt, niet zozeer op het terrein der praktische pastoraal als
wel op dat der moraal-theologie zelf. Wij bedoelen het in feite aanwezige begrip van doodzonden, dat immers zowel de gewetensvorming
als de latere pastoraal in dezen aanmerkelijk beheerst. Men kan dit
wellicht niet duidelijker illustreren dan door de nog steeds rijkelijk aanwezige en in alle gewetens levende uitdrukking onder de loep te nemen:
alle vrijwillige onkuisheid is doodzonde. Hiermee wordt een voor christenen duidelijke waarheid uitgesproken, die men formeel nooit ontkennen mag. Maar voor het concrete geweten en existentieel wordt de
betekeniswaarde van deze catechismuszin een geheel andere, en het is
deze concrete betekenis, die zowel zielzorger als penitent ernstig remt
in de reele beoordeling en verzorging van het christelijk geweten.
Immers wat betekent in feite onkuisheid voor de gemiddelde mens:
waaraan denkt hij bij dit woord, welke gevoelens en voorstellingen
roept deze term op, evenzeer als zijn pendant: kuisheid? En wat betekent in feite „doodzonde?
Het heeft weinig zin om hier de feiten te verbloemen: ook nu nog ligt
het woord onkuisheid — dat formeel een ondeugd, een verkeerde keuze
impliceert — feitelijk gebonden aan afzonderlijke sexuele gebeurlijkheden en belevenissen buiten het huwelijk of — binnen het huwelijk —
aan het verloren gaan van het semen e.d. Wij redden deze voorstellingen niet door de toevoeging „vrijwillie: het gaat niet in eerste
instantie over de al of niet aanwezige mate van vrijwilligheid (alsof wij
die in biechtstoel en pastoraal ooit zeker zouden kunnen of moeten
beoordelen); het gaat over de objectieve beschrijving van de ondeugd
zelf. Het gaat om het criterium zelf der deugd en der ondeugd in christelijke zin. Welnu, Been enkele theoloog zal in beginsel het criterium
van deugd of ondeugd op de eerste plaats leg gen in uitivendige (lichamelijke) momentele facta en gebeurlijkheden, in een woord in de tastbare ervaring van de individuele daad. Men mag dit vooral niet op dit
gebied doen, omdat wij eenmaal weten dat zedelijkheid uberhaupt zich
zo gemakkelijk vastzet op het terrein der sexualiteit, waarin goed en
kwaad zich zo concreet en lijfelijk manifesteren en uit welke verenging
en kramp het ware christendom ons nu juist wil verlossen. Er komt nog
bij dat de term „vrijwillie ( formeel geheel juist) op zich weer een
nieuwe duisterheid invoert; want wie peilt de geheimen van de mense-

DE IMPASSE VAN HET GEWETEN

309

lijke motiveringen op hun graad van onafhankelijkheid en diepste verantwoording tegenover God en geweten?
De gehele levende mens is een constante mengeling van bewust en
onbewust, van eigen oordeel en meegekregen opvoeding, van verworyen cultuur en zelfstandige persoonlijkheid, van geerfd karakter en
eigen wil. Het is ook niet nodig deze vrijwilligheid in de pastoraal
nauwkeurig te willen bepalen, voldoende is dat de christen zich eerlijk
bewust is van zijn gedeeltelijke medeschuld aan het kwaad in de wereld,
waarin hij met alle anderen leeft. Bij niet al te intelligente personen, en
in het algemeen bij niet volwassen uitgegroeide zedelijkheid ( en hoe
vaak wordt die gevonden?), betekent vrijwilligheid noodlottigerwijze
hetzelfde als: wakker zijn, bewust zijn, „ik dacht er aan", „ik wist hete.d., waardoor de gewetensvergissing opnieuw wordt vergroot en tot
heilloze conflicten kan leiden. Ten laatste: wat is de feitelijke levende
inhoud van het formeel juiste woord doodzonde, gezien de hantering
hiervan in menig godsdienstboek, katechese en prediking? Zijn wij hierin
niet nog steeds slachtoffer van een — ook theoretisch onjuiste — onmiddellijke en ongenuanceerde overschakeling van de eigenlijke theologie
over de moraliteit naar het niveau der dagelijkse ervaring, naar het vlak
van de ene individuele daad en daarmee naar een bepaald soort pastoraal? En wreekt zich hier niet bijzonder het gebrek aan een werkelijke
zelfstandigheid der pastorale theologie t.o.v. de moraal-theologie? Wij
bedoelen een echte pastoraal-theologie, en niet alleen een uit wijze
ervaringen afkomstige verzameling van goede adviezen en praktische
morele middeltjes. Deze laatste ervaringen moeten voor het onafhankelijk object van een als werkelijke wetenschap opgezette pastoraal-theologie zonder twij fel rijkelijk worden benut, mits zij gesteund worden
door de voortschrijdende ontdekkingen van een goede sociale en individuele psychologie en een diepgaande religieuze sociologie.
Hoever zijn wij nog hiervan af? Voor ons onderwerp zou dit o.i.
voorlopig alvast het volgende kunnen meebrengen. Doodzonde betekent sinds eeuwen voor het concrete christelijk geweten: die of die
afzonderlijke daad die ik stelde, was doodzonde. Vandaar ligt de weg
open naar het optellen van aantallen doodzonden, en de daarin immanent aanwezige gewetensdruk, want doodzonde wil immers in dezelfde
constructie zeggen: het (statische) verlies van de (statische) heiligmakende genade en het daardoor ogenblikkelijk verkeren in de situatie
van degenen die vlak voor eeuwige verdoemenis en hellegevaar staan.
Een onverwachte dood en . . . . Op deze principiele voorstelling van
zaken kon de vaak ongebreidelde fantasie van predikant en katechist
noodlottig doorborduren tot zeer grote schade van het geweten en de
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ware christelijke en verlossende geloofshouding. Wanneer de Kerk op
grond van het Evangelie ons voorhoudt dat de onkuisheid een ernstig
kwaad is, mag men niet — ook niet theoretisch, want daar schuilt de
fout — dit rechtstreeks pastoraal vertolken met dit beginsel van de
menselijke keuze op de concrete afzonderlijke daad van het hier en nu
toe te passen, vooral niet als deze sexuele daden, zoals wij boven aanstipten, op zich reeds door hun uitermate duidelijke en lijfelijke ervaringsgraad de bijna onuitroeibare suggestie van een moreel criterium bij
uitstek bezitten. Met andere woorden: het begrip doodzonde moet in
zijn voile waarde van een menselijke stellingname tegenover het geweten en God gelaten worden, ook op het punt van de kuisheid, en mag
nooit worden geldentificeerd met de uit het geheel der menselijke daden
en keuzen geisoleerde aparte „daad".
De pastoraal moet zich dus ook op dit punt allereerst afvragen: wat
is de mens over wie het gaat in take kuisheid waard? Welke keuze
vertolkt hij in zijn gehele gedrag? Toegespitst op de gewetensnood
waarover wij nu handelen, zou dit leiden tot een bevrijdende houding
in de moeilijkheden van veel gehuwden en hen minstens verlossen uit
een onjuiste en onnodige gewetensnood. De vraag wordt dan: leeft dit
echtpaar in zijn gehele levenskeuze kuis of minstens: zijn zij hierheen
op weg? Wat willen zij eigenlijk in hun gehele huwelijk waarmaken? Is
de feitelijke inhoud van hun totale gedrag een op weg zijn naar God,
naar de menselijke liefde, naar de goedheid, naar de onderlinge trouw,
naar de toewijding van hun kinderen, naar hun onderlinge liefde en
respect? Deze feitelijke inhoud van hun totale gedrag beslist erover of
zij de christelijke waarde van de kuisheid beginnen te bevestigen of te
ontkennen. De vraag wordt eigenlijk nog eenvoudiger: zijn zij op weg
in een levenslang verlossingsproces — zoals het Evangelie ons het
mensenleven schildert — uit de erfzondige en ook medeschuldige gebrokenheid van het sexuele naar de uiteindelijke voltooiing ervan in
geest en waarheid? Zolang zij die weg bewandelen willen, maar intussen nog lang niet tot volmaakte resultaten en een bepaalde graad van
deugd zijn gekomen, zijn zij dus „goede" mensen, die zich met recht tot
Christus en zijn Kerk mogen richten, juist zoals alle andere onverloste
zwakheden van de mens in gebed en liefde, in rechtvaardigheid en
barmhartigheid door Hem constant genezen worden. Precieser gesproken: een herbezinning op het moraal-theologisch gehanteerde begrip
van peccatum mortale lijkt dus allerdringendst gewenst, alvorens men
de pastoraal definitief bevrijden kan uit een cartesiaans en positivistisch
begrippenstelsel, waardoor de gewetens onnodig in een dwangpositie
zijn geraakt.
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De waarheid zal ook hierin ons bevrijden, ook al zou dit gaan met
opoffering van wat een vermeend christelijk erfstuk is. Dat het bovenstaande zijn vergaande consequenties heeft voor de praktijk der pastoraal zal iedereen bevroeden, die enigermate doordenkt op de tot nu
althans quasi-of ficieel voorgestane houding. Of ficieel voorgestaan, terwijl wij Loch ook reeds voldoende weten, hoe in de zielzorg der laatste
decennia, geleid door een min of meer uitgesproken intuitie in het onmogelijke van een louter formele moraal in dezen, praktisch zeer vaak gehandeld wordt op een wijze, die bij de gelovigen allerminst de zekerheid aangaande de norm der Kerk zelf bevestigt. Het simplisme van de
vraag: is het nu doodzonde of niet? moet fundamenteel ontmaskerd en
doorbroken worden. Er behoeft niet aan toegevoegd te worden, dat
deze herziening van de pastorale gedragslijn vooral inzet bij de behandeling der bekende jeugdmoeilijkheden: de puberteitsonanie. Zolang
wij niet durven uitgaan van een evenwichtige en deskundige beschrijving van dit groeiverschijnsel, mogen wij niet klaar staan met het rechtstreeks prediken van een norm voor afzonderlijke daden, die zeker bij
jonge mensen bijna per se verkeerd wordt verstaan en tot nodeloze
gewetensversperring en andere psychische remmen leidt.
De ingewijden weten maar al te goed, hoe juist deze blokkeringen
van de opgroeiende personen tot in de volwassenheid doorwerken en
dat waarlijk niet alleen op het terrein der strikte sexualiteit. Hier wordt
een geheel geweten soms levenslang mee bepaald in zijn verhouding
tegenover God en de tragiek wil, dat dit nu juist bij overigens gewetensvolle en religieus gevoelige naturen voorkomt. Zo zouden wij het
omgekeerde van de evangelische boodschap van verlossing en heil
bereiken en dit vooral is het teken bij uitstek, dat wij mensen, die de
Kerk Gods in ons dragen, ergens een verkeerde weg hebben gekozen.
„Heeft niemand u veroordeeld? Ook Ik zal u niet veroordelen. Ga heen
en zondig niet meer" ( Joh. 8, 10-11 ): aldus sprak de Heer tot de vrouw
in overspel betrapt. In deze teneur moet de herderlijke kerk spreken tot
haar gelovigen, en dat telkens weer, en dat op alle punten der door
Christus gepredikte moraliteit. Het christelijk berouw bevat niet de
garantie dat zich de zonde, versta: de materieel zondige daad, niet zal
herhalen, en het zogenaamde voornemen mag ook niet langs een omweg de insinuatie van deze garantie bevatten.
Mensen die door opvoeding en de op het sexuele en op de doodzonde
overtrokken gewetensvorming in werkelijke gewetensnood zijn komen
te verkeren, kan men hieruit alleen bevrijden door inderdaad van hun
nog aanwezige vrijheid gebruik te maken. Zij moeten eerst weer het
besef herkrijgen dat zij christenen zijn, werkelijke christenen, dat zij tot
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God moeten en mogen gaan in het gebed, in de sacramenten, in alle
taken van hun christelijk leven; zij moeten zich zo positief mogelijk en
in goed geweten weer leren te wijden aan de dagelijkse opgave van het
in goedheid en liefde opgenomen leven. Het bepaalde punt der huwelijkskuisheid, waarmede zij nog niet klaargekomen zijn, moet voorlopig
blijven rusten. Het leidt immers ook tot niets als men praktisch hun
gehele gewetensenergie op dit afzonderlijke punt zou gaan richten, met
een inspanning en psychische krachtsontplooiing die — als ze al voorhanden zou zijn — noodzakelijk ten koste van de gehele harmonische
persoonlijkheid besteed wordt aan een verbetering op korte afstand van
een bepaald constateerbaar gedrag, in plaats van gewijd te zijn aan
geduldige, langzaam groeiende opgang naar het totale goede van de
mens. Ook op dit punt moet men durven afwegen wat het eerst dient
te worden behouden en gered in vergelijking met de vervolmaking van
de afzonderlijke aspecten der christelijke moraliteit. Om christelijk te
leven is allereerst het geloof nodig, het geloof in de Vader die ons alley
leven leidt en die in Christus Zijn Zoon al onze zwakheden wil genezen, als wij ons tot Hem in eerlijke en onzelfgenoegzame rouwmoedigheid wenden. De mens wordt door Christus niet bedolven onder zijn
(tijdelijke) onmacht tot het volkomen goede: hij wordt door Christus
juist in zijn onmacht hersteld en aanvaard.
Uiteraard geeft bovenstaande bijdrage slechts een schets van hetgeen
op werkelijk theologisch niveau aan begrippen en formuleringen zou
dienen te worden herdacht en gecorrigeerd. Het voornaamste leek ons
wel een richting te helpen beschrijven waarin dit onderzoek — dat bier
en daar reeds werd begonnen — zich zal gaan ontwikkelen. Hopelijk
kan het voorlopig ook voor niet-theologen een houvast zijn en een aanduiding van datgene waarin wij elkaar nu reeds kunnen helpen: want
wij alien samen zijn de Kerk van Christus. En hopelijk mogen wij het
tijdperk dichter bij helpen komen, waarin moraal en sexualiteit niet
meer de vanzelfsprekende gevoelsconnectie oproepen als tot heden het
geval was, en omgekeerd sexualiteit voor de christen niet allereerst de
gedachte doet oprijzen aan kwaad en onmogelijke strijd. Het Christendom is te rijk en te verblijdend om deze historische erfenis uit een angstig verleden niet ten spoedigste kwijt te raken, in de zekerheid dat
God de gedaante van ons zondig vlees heeft aangenomen om onze
redding en bevrijding te zijn in al het menselijke van ons leven.

De orthodoxe christenen
en het Concilie
WILHELM DE VRIES S.J.

N

U reeds twee jaar geleden, op 25 januari 1959, gaf Paus Johannes XXIII zijn voornemen te kennen, „een Oecumenisch Concilie
voor de Universele Kerk samen te roepen, dat een uitnodiging zou zijn
aan de afgescheiden kerkgemeenschappen om naar de eenheid te zoeken waar zo vele zielen in de hele wereld verlangend naar uitzien". Zo
luidde letterlijk de tekst van een heel kort berichtje in de Osservatore
Romano 's anderendaags.
Het felt dat er van „een uitnodiging aan de afgescheiden kerkgemeenschappen" werd gesproken, werd ook in het Oosten direct en als
het ware vanzelfsprekend geinterpreteerd, als richtte de Paus een of ficiele uitnodiging aan de afgescheiden Hierarchen om deel te nemen aan
het Concilie. Ik maakte Coen juist een studiereis in het Nabije Oosten
en was getuige van het spontane enthousiasme dat daar gewekt werd
door deze volkomen onverwachte aankondiging van de nieuwe Paus.
De geestdrift was het grootst onder het gewone gelovige yolk, dat de
onzalige verdeeldheid in ontelbare groepen en groepjes, waardoor hun
Christenheid fataal verzwakt wordt tegenover de Islam, hartgrondig
beu is: eindelijk gaan onze patriarchen met de paus van Rome samenkomen en over enkele maanden kunnen we weer alien gemeenschappelijk in een Kerk samen gaan bidden! De leiders van de Kerk en de
theologen waren meer gereserveerd. Maar ook op hen had de oproep
van de Paus, zoals de Russische theoloog Nikolaus Arseniev schreef,
het effect van „een psychologische en morele aardbeving" 1 ). Zij zagen
zich verplicht stelling te nemen t.o.v. het voorgestelde Concilie en hun
positie t.o.v. Rome aan een nieuw onderzoek te onderwerpen.
Toen dan langzamerhand duidelijk werd dat het „Oecumenisch Concilie- door Rome niet was bedoeld als een vergadering van alle Christelijke Kerken doch als een Concilie van de Katholieke Kerk, waaraan
alleen de katholieke bisschoppen deel zouden nemen, was de ontgoocheling groot. In oktober 1959 was ik opnieuw in het Nabije Oosten.
Een Grieks-Katholieke aartsbisschop in de Libanon vroeg mij met aandrang, aan zijn mensen toch niet te vertellen dat de niet-katholieke
patriarchen en bisschoppen niet op het Concilie zouden uitgenodigd
worden. Lang kon men dit echter niet meer verzwijgen en de perscon1 ) Vers l'Unite Chretienne, 1959, p. 75.
20
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ferentie van Kard. Tardini, op 30 oktober 1959, liet er niet de minste
twijfel meer over bestaan: het Tweede Vaticaans Concilie wordt geen
Herenigingsconcilie zoals de Concilies van Lyon en Firenze.
Alles bij elkaar geloof ik dat men moet zegg en: het is maar goed zo.
Daarmee bedoel ik niet: het is maar goed dat men de hoop op de hereniging van alle christenen eens en voor goed als een utopie begraaft.
Nooit mogen we deze hoop opgeven. Zelfs indien het Concilie nog
geen Herenigingsconcilie kan zijn, dan mag het toch niet onverschillig
blijven voor het brandende probleem van de noodlottige scheiding. Er
kan en mag geen sprake van zijn dat wij, katholieken, ons in 'onszelf
zouden opsluiten en de anderen aan hun lot overlaten. Een van de redenen waarom de Paus van het Concilie een Hervormingsconcilie wil
maken, is ongetwijfeld dat hij de Katholieke Kerk zodanig inwendig wil
vernieuwen, dat de anderen in haar opnieuw het Vaderhuis zouden
erkennen, waar zij zich geestelijk werkelijk thuis kunnen voelen. Meteen wordt hiermee gesuggereerd: als onze a fgescheiden broeders van
het Oosten voorlopig zo weinig verlangen hebben getoond, in de schoot
van de Katholieke Kerk terug te keren, dan zou dat ook wel eens aan
ons, katholieken, kunnen liggen.
Geen Herenigingsconcilie
Vijfhonderd jaar geleden, toen het Concilie van Firenze werd samengeroepen, was in de Orthodoxe Kerk, wellicht onder invloed van de
politieke situatie, de wil tot hereniging aanwezig. De keizer en de Patriarch van Byzantium, die toen nog uit naam van de gehele Orthodoxie
kon spreken, hadden beloofd zich onvoorwaardelijk aan de beslissingen
van het Oecumenisch Concilie te onderwerpen. In Ferrara, waar de
eerste vergaderingen plaats hadden in 1438, legden de Grieken de
plechtige verklaring af, dat zij gekomen waren „gedreven door het verlangen naar de heilige eenheid" en zij erkenden het Concilie als oecumenisch. In deze omstandigheden had het zin, met hen over de modaliteiten van de hereniging te onderhandelen. Zij werden als volkomen
gelijke gesprekspartners behandeld. Als eigenlijke leden van het Concilie, d.w.z. als rechters over het katholiek geloof, traden zij echter pas
op in de eindstemming, waardoor zij katholieken werden.
Ruim honderd jaar later, op 22 mei 1542, riep Paus Paulus III opnieuw een Oecumenisch Concilie, dat van Trente, samen. De oproepingsbul werd, zoals later ook die van Julius III en van Pius IV, uitsluitend aan de katholieke prelaten en de christelijke vorsten gericht.
De Griekse Orthodoxen, die onder het juk der Turken leefden, waren
op dat ogenblik noch genegen, noch in staat om een unie met de Paus
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aan te gaan, die als de gezworen vijand van het Ottomaanse Rijk gold.
Pius IV verzocht alleen enkele niet-katholieke patriarchen en vorsten,
onder wie Iwan de Verschrikkelijke, naar het Concilie te komen om
daar de unie te sluiten, maar hij ging van de verkeerde veronderstelling
uit, dat deze hierarchen en vorsten de hereniging wel genegen waren.
Voor het Eerste Vaticaans Concilie zond Paus Pius IX in september
1868 aan de Oosterse Patriarchen een verzoek, naar het Concilie te
komen om daar, zoals vroeger in Lyon en Firenze, aan de betreurenswaardige scheiding een einde te maken. Deze uitnodiging was echter
helemaal niet psychologisch voorbereid en zij leidde dan ook tot een
volledige mislukking. Uit de akten van het Vaticanum blijkt dat men
zich in Rome volstrekt Been illusie maakte over de moeilijkheden die de
hereniging in de weg stonden, maar men wilde niets onbeproefd laten.
Indien de Oosterse bisschoppen de uitnodiging hadden aanvaard, dan
zou men voor het Concilie van hen een katholieke geloofsbelijdenis geeist hebben. Slechts indien zij daartoe bereid waren, zouden zij als
gelijkberechtigde leden op het Concilie worden toegelaten. Anders
wilde men toch nog met hen onderhandelen in commissies.
Men kan er zich slechts over verheugen dat de bevoegde Romeinse
instanties zich thans niet opnieuw aan een dergelijke mislukking bloot
willen stellen. De reactie van de afgescheiden Oosterse christenen op
de aankondiging van het Concilie heeft aangetoond dat de tijd nog niet
rijp is voor een herenigingsconcilie. De voorwaarden welke algemeen
door de Orthodoxe kerken gesteld worden voor het beginnen van onderhandelingen, zijn voor Rome ronduit onaanvaardbaar. Dit belet
echter niet dat niet-officiele contacten toch wel vruchtbaar kunnen zijn.
Vele Oosterse Patriarchen hebben reeds min of meer publiek stelling
genomen. Bisschop Nikodim, die in het Patriarchaat van Moskou aan
het hoofd staat van het bureau voor de betrekkingen met het buitenland,
verklaarde in december 1960 aan vertegenwoordigers van de pers: „De
Russische Kerk heeft volstrekt niet de bedoeling aan het Concilie
deel te nemen. Een unie tussen de Orthodoxie en het Katholicisme is
slechts mogelijk wanneer het Vaticaan van het begin of aan sommige
van zijn grondbeginselen, o.a. de onfeilbaarheid van de Paus, verzaakt
en de dogma's van de Orthodoxe Kerk aanvaardt. Alle nieuwe dogma's
van de Katholieke Kerk wijzen wij af" 2 ). In februari 1959 had ik zelf
in Damascus een onderhoud met Patriarch Theodosius van Antiochie.
Hij zei me dat de onvermijdelijke voorwaarde voor de eenheid was, dat
de Paus er genoegen mee zou nemen „primus inter pares", de eerste
2)

Irenikon, 1961, p. 72.
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onder gelijken te zijn. Het opgeven van alle zogenaamde nieuwe
dogma's, met name het Primaat en de Onfeilbaarheid, worden door de
Orthodoxen algemeen als een voorafgaande conditie beschouwd voor
ernstige onderhandelingen. Na de oecumenische bijeenkomst van Rhodos in augustus 1959 verklaarde de Exarch van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel voor Amerika, Aartsbisschop Jakovos,
in een persintervieuw in Geneve onder meer: „Gesprekken die een
terugkeer in de schoot van de Roomse Kerk zouden voorbereiden zijn
voor de Orthodoxen onaanvaardbaar" 3 ). Deze verklaring is hierom
vooral belangrijk, omdat Aartsbisschop Jakovos als de woordvoerder
van Patriarch Athenagoras kan beschouwd worden. De Patriarch zelf
wenst wel oprecht een toenadering tot Rome, doch ziet voorlopig nog
geen mogelijkheid voor een eigenlijke hereniging. De formule welke hij
steeds en overal weer gebruikt, luidt: „unity, not union -(EVO-07g, ax i'mats)
eenheid en samenwerking, ja, maar geen volledige vereniging. De verschillen in de geloofsleer vormen een hinderpaal voor de volledige vereniging en men ziet voorlopig niet, hoe deze uit de weg kan geruimd
worden. Aan enkele studenten van het Duits College in Rome, die hem
in de zomer van 1960 in Chalki bezochten, verklaarde de Patriarch
evenwel: „Gij komt uit Rome. Wij verheugen ons. Twaalf eeuwen lang
zijn wij samen geweest en eens zullen wij weer samen zijn". In een
interview aan de Romeinse katholieke illustratie Orizzonti zei hij in
februari 1961: „Wij verwachten allemaal veel van Paus Johannes, die
ik „door God gezonden" heb genoemd. Wij verwachten van hem dat
hij iets doet .. . . , dat hij de Oostersen roept, dat hij hen op een Concilie uitnodigt en dat hij zich aan de leiding stelt van de eenheidsbeweging-. Intussen heeft een eerste, minstens of ficieus, contact plaatsgevonden en men kan er zich slechts over verheugen dat het initiatief
daarvoor van Rome is uitgegaan. Op 20 juni 1961 werd een door de
Commissie voor de Oosterse Kerken gezonden delegatie plechtig door
de Oecumenische Patriarch in Constantinopel ontvangen. Zij bestond
uit Mgr. Giacomo Testa, de vroegere Apostolische Delegaat in Constantinopel, die persoonlijk in nauw contact staat met de H. Vader, en
de Rector van het Oosters Instituut, de Vlaamse Jezulet Alfons Raes.
Hun opdracht was niet, de Patriarch tot het Concilie uit te nodigen,
maar alleen hem te danken voor zijn vriendelijke houding tegenover de
Paus en hem of ficieel het concilieplan van de Paus mee te delen. De
Patriarch heeft bij deze gelegenheid niet de wens geuit, waarnemers
naar het Concilie te sturen. Wel informeerden leden van de Heilige
3)

Service Oecumenique de Presse et dinforrnation, 2 oktober 1959.
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Synode naar de mogelijkheden van eventuele verdere contactnamen.
Men mag hierbij echter niet vergeten dat de Oecumenische Patriarch
van Constantinopel niet meer, zoals ten tijde van het Concilie van Firenze, kan spreken en handelen uit naam van de gehele Orthodoxie. In
december 1960 verklaarde de Russische bisschop Nikodim in Athene
ondubbelzinnig, dat in geval van onderhandelingen met Rome de Russische Kerk zelfstandig zou optreden en niet door bemiddeling van
Constantinopel. Hij ontzegde de Oecumenische Patriarch alle recht, uit
naam van de Orthodoxie in het algemeen op te treden 4).
Lit wat voorafgaat is het duidelijk, dat een uitnodiging tot of ficiele
onderhandelingen in het raam van een Concilie thans nog voorbarig
zou zijn. Dit wil echter niet zeggen dat elke vorm van participatie van
de Oosterse Kerken aan het Concilie a priori uitgesloten is. Zowel
Kard. Tardini als Mgr. Felici, de secretaris van de Centrale Commissie,
hebben in hun persconferenties de mogelijkheid van een aanwezigheid
van niet-katholieke waarnemers opengelaten. De Paus zelf heeft op een
massa-audientie in Castel Gandolfo in augustus 1959 gezegd: „Als de
anderen naar het Concilie willen komen, dan zullen wij hen behoorlijk
ontvangen". Vele Oostersen houden nog steeds rekening met de mogelijkheid van een uitnodiging. Aldus b.v. Aartsbisschop Jakovos, zoals
blijkt uit een artikel dat hij begin maart 1961 in Apostolos Andreas, het
of ficiele blad van het Patriarchaat van Constantinopel, liet verschijnen.
De Exarch van het Patriarchaat van Antiochie in Amerika, Metropoliet
Antonius Basir, die de toenadering tot Rome zeer genegen is, verklaarde zich in maart 1960 bereid, een eventuele uitnodiging aan te nemen 5).
Aartsbisschop Theoklitos van Athene noemde in mei 1961 een deelname van orthodoxen „onder bepaalde omstandigheden mogelijk".
Een Hervormingsconcilie
Ten slotte is de vraag of Orthodoxen op het Concilie aanwezig zullen zijn of niet, slechts bijkomstig. Het belangrijkste is dat het Concilie,
naar de wil van de Paus, een echt hervormingsconcilie wordt, een concilie dat de Katholieke Kerk inwendig vernieuwt en aan de eisen van de
tijd aanpast. In een toespraak tot de studenten van het Grieks College
op 14 juni 1959 zei de Paus: „Als de Kerk dit bereikt heeft, dan zal zij
zich tot onze afgescheiden broeders kunnen wenden en hun zeggen:
'Ziet, zo is de Kerk, dit heeft zij gedaan, zo treedt zij te voorschijn'.
Als de Kerk aldus op de juiste wijze gemoderniseerd en verjongd zal
4) Proche Orient Chretien, 1961, p. 67.
5) Internationale Kirchliche Zeitschritt, 1960, p. 179 vlg.
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zijn, dan kan zij aan de afgescheiden broeders zeg gen: 'komt tot ons' ''.
Hoe de Paus zich deze hervorming voorstelt, heeft hij in zijn toespraken meermalen uiteengezet, maar wellicht nooit zo duidelijk en
radicaal als in zijn preek ter gelegenheid van de Oosterse liturgieviering
in Sint-Pieter op 13 november 1960. Daar heeft hij dingen gezegd die
velen gewoonweg met verstomming hebben geslagen: „De zorg van het
nieuw Oecumenisch Concilie is werkelijk geheel daarop gericht, op het
gelaat van Jesus' Kerk weer de eenvoudige en zuivere trekken van haar
oertijd te doen oplichten, opdat zij opnieuw zo te voorschijn zou treden
zoals haar goddelijke Stichter haar geschapen heeft. Zo zal zij een
nieuwe aantrekkingskracht verwerven op de moderne geesten" 6 ). En
zonder twij fel zal de Kerk aldus ook een heel andere aantrekking gaan
uitoefenen op de afgescheiden Kerken. De Kerk van de oertijd moet het
ideaal zijn, een Kerk wier poorten wijd open stonden voor alle volkeren,
een waarachtig katholieke Kerk, die in staat is om zich aan alle volkeren
van de wereld aan te passen en zich niet beperkt tot de cultuur en de
historische verworvenheden van een enkele volksgroep, een Kerk ook
die nog niet dat sterk gecentraliseerd administratief apparaat kende
waar onze afgescheiden broeders nu eenmaal een echte afschuw van
hebben. Zulk een Kerk, ja, zou weer het vaderhuis van alle christenen
kunnen zijn. Maar wil de Paus dan werkelijk de geschiedenis gewoonweg negentien eeuwen terugzetten en de onvermijdelijke ontwikkeling
die de Kerk doorgemaakt heeft, ongedaan maken? Dit is gewoon onmogelijk. Maar een ding zal het Concilie volgens de wens van de Paus
toch duidelijk moeten maken: wat is er in het concreet verschijningsbeeld van de Kerk van vandaag — dat vaak toch wel heel andere trekken vertoont dan „de eenvoudige en zuivere trekken van haar oertijcl - wezenlijk katholiek en wat is daarin slechts toevallig en bijkomstig?
Wat moet de Kerk eisen van ieder die zich katholiek wil noemen en in
welke dingen kan zij en zal zij vrijheid laten?
Dit is wel heel belangrijk. Het komt er vooral op aan, dat eenheid
niet verward wordt met uniformiteit. Aartsbisschop Lorenz Jager van
Paderborn stelt dit bijzonder goed in het licht in zijn boek over het
Oecumenisch Concilie: „De H. Vader verbindt de katholiciteit van de
Kerk steeds met haar eenheid en juist in deze samenhang legs hij er de
nadruk op, dat de eenheid geen eenvormigheid betekent. De eenheid
van cultus laat de hele rijkdom van de Westerse en Oosterse liturgie
toe; de eenheid van leer is verenigbaar met de verschillende beschouwingswijzen van de Westerse en Oosterse theologische scholen; de
6)

Osservatore Romano, 14-15 november 1960.
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eenheid in de kerkleiding doet geen afbreuk aan de particulariteiten
van de afzonderlijke bisschopskerken met hun aloude tradities" 7).
Geen eenheidskerk, maar eenheid van kerken
Het Concilie zou vooral duidelijk moeten maken, hoe de afgescheiden Oosterse Kerken een organisch deel van de universele Kerk
van Christus kunnen worden zonder ook maar iets van hun gerechtigde
bijzonderheden in liturgie, theologie en bestuursvormen prijs te geven.
Het gaat hier helemaal niet alleen om de kwestie van de verschillende
riten, maar vooral om het fundamenteel probleem: hoe kan de leer van
het pauselijk primaat, een dogma waaraan niet getornd kan worden, zo
geformuleerd en zo in het geheel van de kerkelijke leer ingepast worden, dat zij met de verregaande autonomie die in de Oosterse Kerken
van oudsher traditioneel is, te verenigen?
Hun beslist onoverwinnelijke afkeer van het Primaat van Rome berust minstens voor een deel op valse voorstellingen. In hun ogen betekent onderwerping aan de Paus en aan het Vaticaans bestuursapparaat
de verslaving aan een tiranniek en willekeurig bewind, dat principieel
alle oude en eerbiedwaardige tradities met de voeten treedt. Aldus b.v.
de Oecumenische Patriarch Athenagoras in november 1960 tot vertegenwoordigers van het Griekse blad Ele[teria: „De Katholieke Kerk
heeft van de Paus een absolute heerser gemaakt" 8 ). De conservatieve
Russen uit de emigratie steunden hun afwijzing van het Concilie op de
verkeerde veronderstelling dat de bisschoppen op een katholiek Concilie
slechts een raadgevende stem hebben en dit is tegen de traditie 9 ). Om
hun verwerping van het Primaat begrijpelijk te maken, wijzigen sommige Orthodoxen soms op de feitelijke gevolgen van de onderwerping
aan Rome zoals in het geval van de Geiinieerden. De Griekse lekencanonist Hamilkar Alivisatos b.v. nam stelling tegen het nieuwe Oosterse Kerkelijk Recht in de volgende bewoordingen: „De tendens naar
uniformiteit en nivellering wordt op dit ogenblik al te duidelijk.... De
integratie van de Geiinieerde Kerken leidt naar een volledige assimilatie en naar een totaal verdwijnen van de eigenheid der Orthodoxie,
voor zo ver men hier nog van de Orthodoxie kan spreken" 11. De
Griekse Metropoliet en theoloog Chrysostomos Konstantinidis schreef:
„De Geiinieerden leiden in de Katholieke Kerk een leven van totale
onderwerping. Slechts enkele uitwendige elementen van hun eigen
7) L. Tager, Das Oecumenische Konzil, pp. 121-122.
8) Proche Orient Chretien, 1961, p. 100.
9) Internationale Kirchliche Zeitschrift, 1960, p. 179.
10) Proche Orient Chretien, 1960, p. 139.
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Oosterse aard hebben zij overgehouden" 11 ). Dergelijke uitspraken zijn
niet vrij van overdrijving. Maar het is een feit dat de Orthodoxen het
zo zien en hun vrees is toch ook weer niet helemaal ongegrond. Aan
het voorbeeld van de Geiinieerde Kerken zou men de afgescheiden
Orthodoxen zonneklaar moeten aantonen, dat de erkenning van het
Primaat in de praktijk volkomen overeen te brengen is met het behoud
van een goed begrepen autonomie: „Op deze grondslag, hoe zwak
ook, zou men een gesprek kunnen aangaan en proberen een brug te
bouwen over de afgrond die ons scheidt" 12).
Vele vertegenwoordigers van de Orthodoxe Kerken sluiten de mogelijkheid niet uit dat de leer van het Primaat zo genterpreteerd wordt,
dat zij ook voor hen aanvaardbaar wordt. Aan een van mijn collega's
van het Oosters Instituut, die in mei 1961 het Patriarchaat van Constantinopel bezocht, verklaarde Metropoliet Chrysostomos: „Op het
Concilie zou men het dogma van het Primaat kunnen verzachten en de
plaats van de bisschoppen meer beklemtonen. Dit zou de eenheid zeer
bevorderen en dat is ook de wens van de Patriarch". Het Concilie kan
het dogma natuurlijk niet veranderen. Maar een nieuwe formulering en
een betere verklaring ervan in het raam van de hele leer over de Kerk
zijn beslist mogelijk. De Russische patroloog Georg Florovskij heeft
precies deze wens uitgedrukt: dat het Concilie een authentieke verklaring van het Vaticaans dogma zou uitwerken en de samenhang ervan
met de algemene leer over de Kerk in het licht zou stellen 13 ). Basilios
Mustakis, de secretaris van de vereniging der Grieks-Orthodoxe lekentheologen, schreef, dat het Primaat van Rome een historisch felt is, dat
ook door de Orthodoxen niet kan geloochend worden; de Orthodoxen
verlangen alleen dat het in de praktijk geen afbreuk zal doen aan de
tradities van de eerste eeuw der christenheid 14).
Indien het Concilie de weg wil bereiden voor een hereniging van de
Orthodoxe Kerken kan het dit probleem niet ontwijken. Menselijkerwijze is het een hopeloze onderneming deze Kerken een centraal bestuurssysteem te willen opdringen. De wens naar een versterking van
het gezag der bisschoppen, wordt overigens ook in het Westen van alle
zijden uitgedrukt. De traditie van het Christelijke Oosten is niet in
tegenspraak met het Pauselijk Primaat. Zonder eerbied voor deze traditie schijnt een hereniging wel onmogelijk te zijn. Het Concilie zal die
nog niet bewerken, maar het kan ze voorbereiden. En dat is onze hoop.
11) Apostolos Andreas, 22 juli 1959.

12) H. Alivisatos, loc. cit.

13) Vestnik ruskago studentskogo christianskogo dvizenija, 1959, no 52, pp. 5-10.
14) Ansplasis, 1959, no. 74.

De God van Simone de Beauvoir
A. CAUWELIER S.J.

LS de kleine Simone de Beauvoir Lien jaar oud is, gaat zij om de
veertien dagen te biechten, bij een vaste biechtvader, en driemaal
per week te communie. Dagelijks leest zij een hoofdstukje uit de Navolging van Christus. In het vrome milieu van een katholieke „elite-school leert zij verstervinkjes doen en of fertjes brengen. Meer dan Bens glipt
zij de kapel binnen om er te bidden. Zij denkt er aan, de wereld vaarwel te zeggen en karmelietes te worden. Rond haar vintiende verjaardag stelt zij plotseling vast dat zij niet meer in God gelooft. Zij laat
alle religieuze praktijken varen. Zij heeft de „vrijheid - ontdekt. Nu
kan zij zichzelf ontplooien! „Mon incrèclulitè ne vacilla jamais". Als
universitaire van twintig ontmoet zij Jean-Paul Sartre. Hun verhouding
wordt spoedig intiem. Zij leven samen, filosoferen samen, reizen samen,
en zoeken samen naar de grenzen van hun pas verworven vrijheid. Nog
enkele jaren blijft Simone de Beauvoir werkzaam als professor van
filosofie, daarna wijdt zij zich uitsluitend aan de publikatie van haar
boeken. Tijdens haar vijitigste levensjaar begint zij haar autobiografie
te schrijven. In 1958 verschijnt Les MV emoires dune jeune fille rangee,
de evocatie van haar kinderjaren en jeugd. In 1960 draagt zij aan
Sartre het tweede deel op: La Force de rage, waarin zij uitvoerig hun
beider belevenissen vertelt uit de jaren 1929 - 1944. Een derde deel
wordt in het vooruitzicht gesteld.
Niet met abstracte theorieen, maar met de feiten van haar leven
wil deze vrouw getuigen voor haar levensinzicht. Van jongsaf reeds
wenste zij invloed uit te oefenen op het geweten van anderen: „m'exprimer dans une oeuvre qui aiderait les autres a vivre", en in het voorwoord van La Force de rage: „si un individu s'expose avec sincêrite,
tout le monde, plus ou moins, se trouve mis en jeu. Impossible de faire la
lumiêre sur sa vie sans éclairer, ici ou la, celle des autres". De boodschap welke zij wil brengen, is er vooral een van bevrijding, een bevrijding van alles wat de vrouw „ondergeschile maakt: vrouwelijkheid,
huwelijk en moederschap, sociale stand, nationaliteit en vooral godsdienst. Zij heeft zelf gezegd: „Le probleme religieux est au coeur du
'lyre-.
Terwijl zij in haar filosofische essays en haar thesis-romans vaak
de indruk geeft „de mauvaise for te zijn (om in existentialistische ter-
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men een „ad hominem" aan te wenden, schijnt juist de eerlijkheid
van haar autobiografie dit werk zo aangrijpend te maken. Haar geloofsafval en daarna haar krampachtig najagen van een ersatz-geloof
maken de latente eenheid uit van haar levensdrama. Haar autobiografie
is helemaal niet de juichkreet van een enthousiast atheisme, maar een
tragische belijdenis van onzekerheid en onvoldaanheid. De tragiek hiervan ligt voor een groot deel in de ergelijke tegenstelling tussen de
enorme belezenheid, de brede filosofische cultuur van deze intellectueel
zo hoog begaafde vrouw enerzijds en haar erbarmelijk primaire voorstellingen van God en het religieuze aan de andere kant.
Want wie is de God van wie zij zich zo gepassioneerd heeft willen
bevrijden? De Memoires vertellen ons de geleidelijke genese van haar
Godsidee, vaak openbaren zij mêêr dan de schrijfster zelf bewust beseft.
Met name blijkt dit uit wat zij over haar kinderjaren vertelt. Scherp en
gedetailleerd ontleedt zij haar eerste ervaringen. De Freudiaanse literatuur bergs voor haar geen geheimen. Zij is er zich terdege van bewust
dat haar opvoeding welke hoofdzakelijk aan het kindermeisje was
toevertrouwd, en de grillige, verwennende genegenheid van haar ouders
haar als vanzelf naar een vroegtijdige zelfontplooiing van „existentialiste-in-de-dop- hebben gedreven. Zij beseft het belang van deze opvoedingsfaktoren voor de menselijke ontwikkeling van haar persoonlijkheid 1 ). Dat deze situatie echter een even diepgaande invloed op haar
geloofsvisie en haar Godsvoorstellingen heeft uitgeoefend, daar schijnt
zij zich niet van bewust te zijn.
Aan mogelijke religieuze ervaringen voor haar schoolleeftijd hecht zij
blijkbaar niet veel belang. Zij herinnert zich nog wel dat moeder haar
van jongsaf meenam naar de kerk en haar veel godsdienstige „sprookjes" vertelde: „Des que j'avais su marcher, maman m'avait conduite a
l'eglise; elle m'avait montrê en cire, en platre, peints sur les murs, des
portraits du petit Jesus, du bon Dieu, de la Vierge, des anges, dont run
était, comme Louise (d.i. het kindermeisje), specialement affectê a mon
service". Maar verder is het voor haar duidelijk dat „les grands mystêres de la religion êtaient trop lointains et trop difficiles pour me surprendre-. Het belang van een gezonde verhouding tot vader en moeder
voor het beginnend geloof van het kind ontgaat haar volkomen. Nogmaals, zij wé'êt dat haar relatie tot haar ouders op vele punten verkeerd
was, doch nergens trekt zij er conclusies uit voor het ontstaan van haar
1 ) Wij, zien niet goed in hoe Geneniéve Gennari in haar boek Simone de Beauvoir
(Nederlandse vertaling, Kruseman, Den Haag, 1960) boudweg durft verklaren: „Simone de Beauvoir .... heeft een, gelukkige jeugd gehad. Dit feit is belangrijk genoeg
om in de eerste alinea van het eerste essay aan haar gewijd te worden vermeld ....
Achter deze 'opstandige' zit dus ter analyse geen enkel jeugddrama!" (p. 5).
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verkeerde Godsvoorstellingen. De eerste levensveiligheid heeft zij moeten ervaren bij iemand die „in haar dienst staat", het kindermeisje:
„C'est a Louise que j'ai du ma securite quotidienne". Moeder wordt
beschreven als „plus lointaine et plus capricieuse". „Quant a papa, je le
voyais peu". Daarnaast staan echter een hele rij aanbidders klaar om dit
eigenzinnig en vroegrijp kind te verafgoden en te verwennen: „G randsparents, oncles, tantes, cousins, une abondante famille me garantissait
mon importance". Uit de eerste vijftig bladzijden van de Memoires
treedt Simone op ons toe als het troetelkind, het prinsesje waar iedereen
voor buigt en in bewondering staat. Al haar grillen worden opgevolgd.
Koppig en triomfant zet zij haar willetje door: „Je faisais des caprices;
je desobeissais pour le seul plaisir de ne pas obeir-. Wordt zij tegengewerkt, dan gooit zij zich in „des crises furieuses - , tot men toegeeft.
Zij kent geen gezag dat eisen durft stellen uit liefde. Elk bevel is een
beknotting, een bedreiging. Er is slechts een uitweg: zichzelf affirmeren,
halstarrig, tegen alles in. Haar possessief egocentrisme ziet het leven
vooral als de verovering van een volstrekte autonomie. Is het dan te
verwonderen dat dit verwend en eigenzinnig wezentje later zo moeilijk
zal aanvaarden dat de mens in wezen „afhankelijk" is, dat hij „zich
buigen" moet voor God, dat hij „zondigen" kan tegen Gods Lief de, en
dat alle goddelijk gezag voor haar ook willekeurig, liefdeloos en wispelturig zal zijn? „Es ist in der Tiefenpsychologie eine bekannte Tatsache,
dass der Mensch aus den subjektiv erlebten Eltern-Imagines sich die
fur das spatere Leben, far Glaube und Unglaube revelante Imago Gottes bildet". 2)
Zodra Simone naar school gaat, nemen de godsdienstige herinneringen in de Mêmoires toe. Haar moeder, die zelf als „demi-pensionnaire
au couvent" een puriteins-vroom geloofsonderricht had gekregen,
stuurt Simone natuurlijk niet naar het gewone meisjeslyceum, maar naar
de bekende „cours Desir-, een prive instituut waar negentiende-eeuwsgodvruchtige juffrouwen zich de opvoeding van de kinderen der „katolieke elite" ter harte nemen. „Je suivais le cathechisme dans la chapelle
du cours, sans me mês ler au troupeau des enfants de la paroisse. J'appartenais a une elite". Hier zet zij haar prinsesjes-leven voort. „Fetais
la vedette du cours Zero". De godsdienstige praktijken van dit besloten
milieu bieden Simone zelfs een welkome hulp om lofbetuigingen te verzamelen en zichzelf te affirmeren. „Quand l'aumOnier du cours Dêsir
m'eut pris en main je devins une petite fille modêle . . . . Devant ma
soeur qui me le rêpèta it felicita maman de ma belle ame . . . . ramassai
2 ) Friedrich von Gagern, Vatererleben und Gottesbild in Lebendige Seelsorge,
VIII, (1958), p. 295.
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des merites- . Iedere versterving wordt in de klas genoteerd. Met Kerstmis heeft de eergierige Simone er het meest. „Aux environs de Noel, on
m'habilla d'une robe blanche bordêe d'un galon dore et je figural l'enfant Jesus: les autres petites filles s'agenouillaient devant moi". Zij
voelt zich „hors serie- en weldra klinken in haar roepingsdromen nog
slechts weinig godsdienstige motieven door: „Tel etait le sens de ma
vocation: adulte, je reprendrais en main mon enfance et j'en feral un
chef-d'oeuvre sans faille. Je me revais l'absolu fondement de moi-meme
et ma propre apotheose. Ainsi au present et a l'avenir, je me flattais de
rêgner, seule, sur ma propre vie".
De pieuze schoolpraktijken hebben haar intussen dichter bij haar
moeder gebracht. „Ces pieuses complicites resserrerent mon intimite
avec maman". De crisis die nu volgt, wordt daardoor verscherpt. Simone is ongeveer acht jaar als zij plotseling ontdekt dat haar vader een
ongelovige is: „Papa n'allait pas a la messe, it souriait quand tante
Marguerite commentait les miracles de Lourdes; it ne croyait pas".
Ineens gaapt er een afgrond tussen het vrome schoolmilieu en het
sceptisch libertinisme van vader. „Pourtant mon pére ne se trompait
jamais " . Het voorbeeld van haar moeder helpt haar een praktische op-.
lossing te vinden, die voor het verdere verloop van haar geloofsleven
uitermate nefast zal blijken te zijn: „Neanmoins, puisque ma mere, qui
etait si pieuze, semblait la trouver naturelle, j'acceptai tranquillement
l'attitude de papa". Met feilloze intuitie onderlijnt Simone de Beauvoir
de diepgaande betekenis van dit compromis; haar diagnose is ongewoon
lucied:
„La consequence c'est que je m'habituai a considerer que ma vie intellectuelle -incarnde par mon pere — et ma vie spirituelle -- dirigee par ma mere --- êtaient deux
domaines radicalement hètdrogenes, entre lesquels ne pouvait se produire aucune interference. La saintete etait d'un autre ordre que 'Intelligence; et les choses humaines
---- culture, politique, affaires, usages et coutumes --, ne relevaient pas de la religion.
Ainsi releguai-je Dieu hors du monde, ce qui devait influencer profondement la
suite de mon evolution" (p. 44).

Naarmate zij zich bij het opgroeien meer en meer aan haar vader
gaat hechten ( „Vers cette époque mes sentiments pour mon pêre s'exalterent . . . . Je l'aimai avec romantisme.), verbreedt ook de kloof tussen
haar vrome, eigenlijk slechts door fatsoen ingegeven, schoolgedragingen en haar innerlijk moreel Leven: „Ma conduite laissait si peu a desirer que je ne pouvais guere l'ameliorer; d'ailleurs je me demandais dans
quelle mesure elle concernait Dieu". — Haar voorstelling van God
wordt wazig en irreeel. Behalve vele vervelende verboden en enkele
nietszeggende verplichtingen heeft God niet veel vat meer op de realiteit: „Ce qu'il y avait d'embarrassant c'est que Dieu interdisait beaucoup de choses, mais ne reclamait rien de positif, sinon quelques prieres,
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quelques pratiques qui ne modifiaient pas le cours des journees-.
Veel in deze scheve voorstellingen is natuurlijk te wijten aan het
godsdienstonderricht dat de meisjes uit de bourgeoisie toentertijd in
hun ,,elite-scholen" kregen. Het „uitgesproken christelijk" milieu was
geestelijk nagenoeg volkomen uitgehold en teerde nog alleen op wat
uiterlijke fatsoenspraktijken van een rationalistisch denkende kaste.
Bijbels-liturgisch renouveau, katholieke actie en vernieuwing van een
lekenspiritualiteit zouden eerst veel later komen. De Franse theoloog
A. M. Henry O.P. gaf aan zijn recente studie over het fenomeen van.
Simone de Beauvoir's geloofsafval dan ook de veelzeggende titel: Simone de Beauvoir ou l'ëchec dune chretiente 3 ). Wat hij hierin „le dèfaut
d'evangelisation" noemt, heeft tot gevolg dat het ontwakend verstand
van de vroegrijpe Simone in de christenheid van haar tijd geen oplossing vindt voor enkele belangrijke spanningen van het geloof. Haar
infantiel extremisme kan niet dulden dat God ook de Incarnatie heeft
gewild. Nergens geeft zij blijk van een authentiek inzicht in het wezen
van de Kerk. De fundamentele dualiteit tussen het profane en het sacrale weet zij niet te harmonieren: „je me persuadai de plus en plus
qu'il n'y avait pas place dans le monde profane pour la vie surnaturelle-. Hemel en aarde zijn totaal gescheiden. Slechts gevoed door de
nogal eenzijdig pessimistische monniken-visie van de Navolging Christi
( „Je lisais chaque matin un chapitre de l'ImitationTh slaagt zij er niet
in enige positieve waarde toe te kennen aan de aardse taak van de
christen in de wereld. Haar kinderlijke logica ziet aanvankelijk dan ook
maar een oplossing: „J'eus brusquement l'evidence, un matin, qu'un
chrêtien convaincu de la beatitude future, n'aurait pas du accorder le
moindre prix aux choses ephemêres . . . . Entre l'infini et la finitude,
mon choix etait fait. l'entrerai au couvent' dècidai-je". En in deze
keuze denkt zij dan zelfs tot het uiterste te moeten gaan: „Les activites
des soeurs de charite me semblaient encore trop futiles . . . . Je me ferais
carmelite.
Daar staat echter tegenover dat heel haar opvoeding er haar toe
geleid heeft. God slechts als een soort „gebruiksvoorwerp - te beschouwen. Zoals vroeger het kindermeisje staat God in haar dienst, „affecte
a son service " . Zoals de ooms en tantes is Hij tenslotte slechts iemand
„die steeds alles goedvindt". God en godsdienst dienen om van haar
„iemand- te maken: „On m'avait dit que Dieu cherissait chacune de ses
creatures comme si elle avait etê unique . . . . Il n'y avait au monde que
Lui et moi, et je me sentais necessaire a sa gloire: mon existence avait
3 ) Fayard, Paris, 1961.
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un prix infini". Op slot van rekening herleidt zij God tot een majestatische Echo, waarin zij alleen maar zichzelf herkent, of tot een veredelend spiegelbeeld van haar egocentrische dromerij en:
,,Je ne me lassais pas de m'admirer dans ce pur miroir sans commencement ni fin.
Mon image, toute rayonnante de joie qu'elle suscitait dans le coeur de Dieu, me
consolait de tous les deboires terrestres; elle me sauvait de l'indifference, de l'injustice, et des malentendus humains. Car Dieu prenait toujours mon parti .... Il etait le
lieu supreme ou j'avais toujours raison".

Wat zal er echter gebeuren als zij weldra stelling zal moeten nemen
tegenover het meegekregen traditiegeloof? Wat zal er gebeuren als
God zich aan dit meisje gaat openbaren zoals Hij werkelijk is, de levende God, die eisen stelt en offers vraagt, de Heer, die moet aanbeden
worden en gediend en benaderd in geloof?
De puberteitscrisis overrompelt haar. Simone raakt uit zichzelf niet
meer wijs. Haar verbeelding wordt voortdurend seksueel vertroebeld.
En deze nieuwe sensaties overvallen haar des te onverhoedser daar
haar preutse moeder haar nooit enige levensvoorlichting heeft gegeven.
Op school wordt zij onhandelbaar en opstandig. Met wreedaardige gestrengheid veroordeelt zij haar leraressen. „Ces demoiselles ne detenaient plus les Iles du bien et du mal du moment oil j'avais decouvert
qu'elles etaient betes - . Zij is dertien jaar en voelt zich thuis onbegrepen. Zij zoekt clandestien een uitweg in „grote-mensen-praar met
oudere vriendinnen en in lectuur van „verboden boeken":
„... . je lus Rolla, la Confession (run enfant du siècle, .... Je passais des heures
merveilleuses, au creux du fauteuil de cuir, a ddvorer la collection de romans a 9()
centimes qui avaient enchante la jeunesse de papa: Bourget, Alphonse Daudet, Marcel Prevost, Maupassant, les Goncourt. Its completerent mon education sexuelle, mais
sans beaucoup de coherence".
Geen ogenblik denkt zij eraan, haar veranderd gedrag in verband te
brengen met haar geweten of met God. God vindt zij nog slechts terug
in romantische dromerijen: een vaag Opperwezen, dat zij hoofdzakelijk tijdens de vakantie ontmoet, in de natuur, niet meer in de concrete
realiteit:
,,La nature me parlait de Dieu. Mais decidement, it me semblait tout a fait &ranger
au monde oil s'agitent les hommes .... Depuis longtemps j'avais appris a distinguer
sa Lai de l'autorite profane. Mes insolences en classe, mes lectures clandestines ne le
concernaient pas. D'annee en annee, ma pidtd en se fortifiant s'epurait et je dedaignais les fadeurs de la morale au profit de la mystique".

Simone is veertien jaar als haar etherisch „mysticisme" hevig wordt
geschud. Tijdens een biecht dringt het plotseling tot haar door dat de
reeds verre God ernstig en reeel in haar dagelijks leven in wil grijpen.
Haar biechtvader (die door Marcelle Auclair hier geheel ten onrechte
van een 'indiscretion naïve' wordt beschuldigd!) tikt haar op de wingers: „Il m'est revenu aux oreilles que ma petite Simone a change . . . .
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qu'elle est desobeissante, turbulence, qu'elle repond quand on la gronde . . . . Desormais it faudra faire attention a ces choses". En ontsteld
stuift zij op: God kiest dus partij voor de conventionele burgerpraktijkjes van haar leraressen, die zij zo diep misprijst! „Mes joues s'embraserent; je regardais avec horreur l'imposteur que pendant des annees
j'avais pris pour le representant de Dieu . . . . je quittai le confessionnal,
la tete en feu, dêcidee a ne jamais y remettre les pieds". Voorlopig is
echter alleen de biechtvader four, God zelf nog niet:
„Dieu sortit indemne de cette aventure; mais de justesse. Si je me hátai de desavouer mon directeur, ce fut pour conjurer l'atroce soupcon qui pendant un instant
entenebra le ciel: peut-etre Dieu etait-il mesquin et tracassier comme une vieille
devote, peut-etre que Dieu 6tait bete . ! (hetzelfde brutale woord waarmee zij
haar schoolmilieu veroordeelde!). je concentrai mon horreur sur le traitre qui avait
usurpe le role de medium divin. Quand je sortis de la chapelle, Dieu etait retabli dans
son omnisciente majeste, j'avais rafistold le ciel".
Haar geloof in de Kerk is echter ondermijnd. Zij gaat nog wel op
zoek naar een andere biechtvader, „qui n'alterat pas, par d'impures
paroles humaines, les messages venus d'en haut" (die haar dus geen al
te concrete verplichtingen in de weg zou leggen), doch haar vertrouwen
is geschokt. Zij houdt er mee op. Conclusie: „Personne sur terre n'incarnait exactement Dieu: j'etais seule en face de Lur.Weldra begint
zij dan ook te twijfelen aan het bestaan van God zelf. Typisch voor de
rationalistisch-positivistische tijdsgeest zoekt zij angstvallig naar intellectueel onweerlegbare „bewijzen- . Natuurlijk vindt zij er geen. Al wat
men haar in de godsdienstlessen heeft geleerd, schiet te kort: „L'allegorie de l'horloge et de l'horloger ne me convainquait pas . . . . Les faits
religieux n'etaient convaincants que pour les convaincus . . . . Les croyants admettaient l'existence de ce cercle vicieux puisqu'ils professaient
que croire exige une grace".
De totale liquidatie laat nu niet lang meer op zich wachten. Tegenover de verhoogde aantrekkingskracht van het „aardse" vormt de hemel
geen tegenwicht meer. Haar karmelitessen-extremisme slaat plotseling
radicaal om. Zodra het voor het eerst tot haar doordringt dat sommige
daden Loch „zonden" kunnen zijn ( „Ce sont des peches, me dis-je.
Impossible de tricher plus longtemps: la desobeissance soutenue et systematique, le mensonge, les reveries impures n'etaient pas des conduites
innocentes - ), kiest zij onstuimig positie voor de ultieme zelfrealisatie:
„Des que la lumiére se fit en moi, je tranchai net -. „
je compris que rien au
monde ne me ferait renoncer aux joies terrestres. ne crois plus en Dieu' me dis-je
sans grand etonnement. C'dtait une evidence: si j'avais cru en lui, je n'aurais pas
consenti de gaitè de coeur a l'offenser. J'avais toujours pensê qu'au prix de l'êternitè
ce monde comptait pour rien; it comptait, puisque je l'aimais, et c'êtait Dieu soudain
qui ne faisait pas le poids: it fallait que son nom ne recouvrit plus qu'un mirage.
Depuis longtemps Yid& que je me faisais de lui s'ètait 6purde, sublim6e au point
qu'il avait perdu tout visage, tout lien concret avec la terre et de fil en aiguille rare
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mème. Sa perfection excluait sa realitd. C'est pourquoi fêprouvai si peu de surprise
quand je constatai son absence dans mon coeur et au ciel. Je ne le niai pas afin de me
dêbarrasser d'un gëneur: au contraire, je m'apercus n'intervenait plus dans ma
vie et j'en conclus qu'il avait cessê d'exister pour moi".

De eerste dagen na haar „bekering tot hgt :atheisme- wordt Simone
de Beauvoir nog heftig beroerd door „des falitrations metaphysiques".
Voor het eerst kwelt haar de gedachte aan de dood en de totale vernietiging: „Je ressentis dans l'angoisse le vide du ciel". Doch een paar
maanden later heeft zij een voorlopig evenwicht gevonden. „J'avais
cessé de croire en clêcouvrant que Dieu n'exergait aucune influence sur
mes conduites: elles ne changeaient donc pas lorsque je renoncai a lui".
Als zij later de naam van God nog gebruikt is het slechts „pour designer un vide qui avait a mes yeux l'eclat de la plenitude". Haar ongeloof
is „plus ferme que le roc".
Geen mens is in staat, binnen to dringen in de mysterieuze diepte
van een geweten, waar de persoonlijke vrijheid het waagstuk aangaat
van overgave of weigering. Er kan meer geloof schuilen in de oprechte
verwensing waarmee een onkerkelijk 'atheist' het hem voorgestelde
Godsbeeld verloochent, dan in de gewoontepraktijken van een „beminde gelovige". Het 'traditie'-geloof waarin Simone de Beauvoir is opge.voed, heeft zij nooit in een 'persoonlijk' geloof kunnen verwerken. Met
dezelfde onstuimigheid waarmee zij zich losrukte uit haar vermold opvoedingsmilieu, neemt zij afscheid van God. Men kan zich echter afvragen, of zij op dat ogenblik wel van jets anders afscheid nam dan van
wat kinderachtige voorstellingen.
Behalve de boeken die in de tekst zijn geciteerd, hebben wij ook de volgende artikelen geraadpleegd:
Marcelle Auclair, Simone de Beauvoir joue avec elle-meme au jeu de la verite.
In: Marie-Claire, jan. 1959.
Andre Blanchet, La grande peur de Simone de Beauvoir. In: Etudes, mei 1961.
R.-M. Desnues, Simone de Beauvoir ou les choix difficiles. In: Livres et Lectures, jan.
en febr. 1961.
A. Deboutte, Het Atheisme van Simone de Beauvoir. In: Sacerdos, mei 1961.
Francois Mauriac, La Poursuite du Bonheur. In: Le Figaro littèraire, 21 jan. 1961.
Georges Hourdin, Line femme forte sans l'Evangile. In: Signes du temps, febr. 1961.
Jean Rimaud, Sur la conversion dune adolescence a lfratheisme. In: Christus, no. 23,
1959.
Maria Rosseels, Het bittere kruid van de dood. In: De Standaard der Letteren, 4 februari 1961.
Xavier Tilliette, Les Mêrnoires de Simone de Beauvoir. In: Etudes, jan. 1959.
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R. GELDERMANS

Athos,
citadel der Orthodoxie
II. Het heden
Ma tu, perch& ritorni a tanta noia?
Perchê non sali it dilettoso monte,
Ch' e principio e cagion di tutta goia?
Maar gij, waarom keert gij tot zoveel ellende?
Waarom bestijgt ge niet de heerlijke berg,
Die begin en oorzaak is van alle vreugde?
Dante, Inferno I, 76 - 78.

j N de Plato-straat in Thessaloniki hijst een jonge Griek 's ochtends vroeg een
1 rugzak bovenop een gammele bus, sjort enkele manden omhoog, werpt tenslotte nog wat levende have tussen alle bagage en trekt er dan het dekzeil over.
Na afwerking van de gebruikelijke krakelen zet de chauffeur een half uur te
laat koers in oostelijke richting. Vrij spoedig bevinden we ons midden in het
bergland van Chalcidice. Bij Stagira, halverwege de of te leggen route, achten
de Grieken zich verplicht de buitenlander met enige nadruk te wijzen op het
wit-marmeren standbeeld van Aristoteles en enige al dan niet juiste verhalen
over de Stagiriet op te dissen. Even later rolt de bus kreunend Arnea binnen.
De chauffeur vindt het voorlopig genoeg en stopt voor onbepaalde tijd in de
buurt van een estiatorion. De hele bevolking loopt tesamen en geanimeerd
wordt het laatste nieuws uitgewisseld. Ineens, voor mij zonder enig ander voorafgaand teken dan snel naar de bus hollende mensen, gaat de tocht weer verder.
Het oponthoud blijkt achteraf niet zonder reden, want de verzamelde energie
moet door de passagiers wel danig aangesproken worden, wanneer het voertuig
in een uiterste krachtsinspanning tergend langzaam voortkruipt langs ravijnen
en zich hortend en stotend een weg zoekt door droog staande rivierbeddingen.
Als de zon ongeveer op het punt gekomen is, waarop zij alle activiteit verbrandt,
eindigt de reis in Ierissos, een onooglijke nederzetting bestaande uit enkele
hotelletjes en armzalige huisjes, en is men niet ver meer verwijderd van de
isthmus van de meest oostelijke der drie landtongen van Chalcidice, die de naam
„Athos" draagt. Het gezelschap, dat 's ochtends om 7 uur vertrok, telt hier nu
nog maar enkele mannen en vrouwen, voor wie dit vissersdorp de eindbestemming is. Aileen vervolg ik dan m'n weg naar wat met enige goede wil het strand
of de haven genoemd mag worden en zet me daar in het zand neer in afwachting van het vertrek van de kali( Aghios Nikolaos, die mij over een uur langs
een enigszins ongebruikelijke route zal voeren naar het Paradijs van de Heilige
Maagd, naar de Berg van de Stilte, de Heilige Berg Athos.
De heftig heen en weer schommelende vissersschuit zoekt zich op deze hete
zondagmiddag in juli moeizaam een weg rond kapen en tussen klippen door
naar het aan de kust gelegen klooster Esphigmenou, de eerste nederzetting van
monniken op onze zeeroute. De reis duurt lang en vordert maar gestaag. Een
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monnik voor Esphigmenou heeft zich onder het tegen de felle zon uitgespannen
dekzeil te slapen gelegd en ondertussen plenst het water met de regelmaat van
een klok aan alle kanten over boord. Na menige golf getrotseerd te hebben zet
ik me naast de rustig voortsnurkende monnik. Links in de verte licht de zee
kleurig op: witte lamp] es op een blauw fond, die telkens aan- en uitflikkeren.
Rechts verheft zich imposant het ruige landschap van Athos. De bootsjongen
heeft lang genoeg stil gezeten en zijn vrolijke kapitein laat hem nu het reisgeld
ophalen. In niet het beste Frans maakt hij me duidelijk, dat ik hem voor de
tocht tot Iwiron 25 drachmen af moet dragen. Verwonderd kijkt hij me aan,
wanneer ik hem in zijn moedertaal antwoord, dat ik het wel begrepen heb.
Ineens ontwaken allen uit hun rust en stilte: we zien zwaaiende monniken op
de kust, Esphigmenou is in zicht. Daar naderen we dan het eerste klooster van
de H. Berg; het lawaai der wereld, dat in feite al een paar uur achter ons ligt,
wordt nu eerst recht verwisseld voor de eeuwige stilte der afzondering, de tijd
maakt plaats voor de tijdeloosheid. Vanuit een jachtende en verwarrende 20e
eeuw treed ik hier reeds in contact met en ervaar ik iets van de bijna mediaevale
serene stilte, wars van alle tij d, techniek, haast en zorgen. De schuit meert voor
een aanlegsteiger; een monnik gaat aan land, enkele goederen worden gelost.
Dan gaat het weer verder. Bergen en dalen glijden voorbij, kleine afgelegen
cellen her en der verspreid, springen soms in het oog. Na enige tijd zie ik Vatopedi zich in felle rode kleuren aftekenen tegen het prachtige blauw van de zee
en het wazige groen van de beboste heuvels.
Thans is het grootse moment aangebroken, dat ik de H. Berg betreed. Het
laatste contact met de wereld laat ik achter. Ik hijs m'n rugzak op en yang een
van de zwaarste tochten uit m'n leven aan. Te voet met volledige bepakking op
de rug trek ik, geheel ongetraind, achter m'n gids langs onmogelijke bergpaden.
Af en toe is er zelfs geen pad meer te bekennen. In de verte zie ik de Athospiek, wazig, gehuld in een wolkengewaad, de zon gaat onder en kleurt het
landschap van rotsen en kloven, van hazelaarstruiken en kastanjebomen in een
fantastisch licht. Gefascineerd door het buiten-tijdelijke en door deze grandioze
natuur waan ik me in een sprookjeswereld, een denkbeeld, dat slechts af en toe
wreed verstoord wordt, wanneer ik moeizaam hijgend moet trachten mijn gids
bij te blijven. „De hoofdplaats Karyes", roept hij plotseling. Het is volgens de
agent al te laat om nog het H. Parlement te bereiken, waar mij m'n Athos-pas
verstrekt wordt. Maar voor een nacht kan ik wel zo zonder meer terecht in een
miezerig geval, dat voor hotel door moet gaan.
Het grootste gedeelte van de nieuwe dag wordt in beslag genomen door een
uitwisseling van allerlei papieren. Aanbevelingsschrijvens van kardinaal Alf rink
en patriarch Athenagoras, tesamen met soortgelijke brieven van het Toeristenbureau en de Vreemdelingenpolitie in Thessaloniki, blijken vele deuren te openen. Tegen inlevering van mijn permis de voyager bij bovengenoemde agent,
ontvang ik een document waarmee ik me dien te vervoegen bij het H. Parlement. Daar volgt een ontvangst in een grote zaal; de H. Epistasia onderzoekt
mijn papieren en is kennelijk ingenomen met het bijzondere persoonlijke schrijy en, dat ik hun vanwege Z. H. de Patriarch mag overleggen. Ik betaal de vereiste 100 drachmen en ontvang in ruil daarvoor het unieke paspoort, mijn diamonitirion, dat me vrije toegang verschaft tot alle kloosters. Bovenaan het vierdelig stempel van de Panhagia (H. Maagd), onderaan de vier handtekeningen
der residerende monniken. Het bestuur van de H. Berg is namelijk in handen
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van de `IEOd KotvOing (H. Parlement), gevormd door twintig etvrtneocconot
(vertegenwoordigers), een uit elk van de grote kloosters. Uit deze twintig monniken wordt de H. Epistasia, een dagelijks uitvoerend comite van vier leden,
gekozen. Daarvoor zijn de twintig soevereine kloosters onderverdeeld in vi.jf
tetraden van vier conventen, zodat elk klooster eenmaal in de vijf jaar vertegenwoordigd is in dit comite. Eindelijk in het bezit van het enige hier belangrijke
paspoort, ben ik vrij te gaan waar en waarheen ik wil. Na de siesta zal ik proberen nog voor zonsondergang vanuit Karyes het klooster Iwiron te bereiken.
Na zonsondergang namelijk sluiten alle kloosters hun poort.
Iwiron

De tocht naar dit Griekse idiorritmische klooster vanuit Karyes duurt normaal ongeveer 1 1/2 uur, voor mij echter vult hij de gehele middag, omdat ik nog
niet gewend ben me een weg te banen door struiken en langs ravijnen, en van
de ene kei op de andere te springen, zonder enige redelijke steun van een topografische kaart. Herhaaldelijk wordt mij op een open plek een schitterend panorama over het schiereiland geboden. Iwiron zie ik reeds liggen, maar telkens
ook dwaal ik weer af. Een paar jonge ezeldrijvers, die de monniken helpen bij
hun arbeid (voor zover deze laatsten die verrichten) zetten me tenslotte op het
goede pad, zodat ik nog juist op tijd in het klooster arriveer. Op vertoon van
mijn diamonitirion wordt mij toegang verleend. Een Grieks-Turkse bediende
laat me in het gastenverblijf kennis maken met het ritueel van de ontvangst: een
glas ouzo (een scherpe en sterke, opwekkende drank), met daarnaast een glas
water en verder loukoumi (een zeer gesuikerde lekkernij). Na de ontvangst
volgt het avondmaal, het enige stevige maal, dat men in de kloosters voorgezet
krijgt. De maaltijd is nog naar Westerse begrippen, waarop alleen de olijven
een afschuwelijke uitzondering blijken te vormen.
Mijn eerste dag op de H. Berg loopt ten einde. De indrukken zijn talloos,
zijn overweldigend.
's Morgens vroeg brengt de kok me een kop echte Turkse koffie, zo'n klein
kinderkopje vol zeer sterke zoete koffie, weer met het onafscheidelijke glas
water. Dat is m'n gehele ontbijt. Ineens komt de bibliothecaris binnen en stoort
me in m'n overpeinzingen; hij laat me weinig tijd. Regelrecht gaat het naar zijn
domeinen. Temidden van kostbare boeken en manuscripten ben ik spoedig mijn
„ontbijt en bijbehorende vooruitzichten" vergeten. De bibliotheek van Iwiron is
een van de rijkste van de gehele Athos. Zij bevat o.m. 76 perkamenten handschriften, meer dan 1300 Griekse codices en is wetenschappelijk gezien van
bij zonder waarde. Van de perkamenten manuscripten is er een vijftigtal geschreven in het Georgisch. Dit klooster uit 980 is namelijk oorspronkelijk het klooster der Georgiers of Iberiers geweest 1). Maar Been enkele monnik kent deze taal
en men bewaart de geschriften voor het geval zich een geleerde meldt, die deze
Kaukasische taal beheerst. Al heeft F. Dolger in 1941 het merendeel van de
documenten uit de Byzantijnse tijd, waaronder vele uit de keizerlijke kanselarij
en die van de patriarch, kunnen fotograferen, toch is hier nog een grout gedeelte van de archieven onuitgegeven. Helaas voor Athos zijn verschillende
1 ) '/Aecov, vandaar: „Iwiron - . Het klooster gaf zijn naam aan een bekend ikonentype: „Iwerskaja-.
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manuscripten in vroeger jaren overgebracht naar Parijs, Moskou en elders en is
er ook een aantal verloren gegaan bij branden of zelfs moedwillig door de monniken zelf verbrand. Ja, men heeft — volgens Spunda 2) — in de Vrijheidsoorlog onbekende werken van Sophocles en Aristoteles gebruikt voor geweerpatronen; het waren tenslotte heidense auteurs en slechts de heilige boeken en
de werken der patres heeft men gespaard. Op een gegeven moment komt mijn
Westerse aard weer boven en wil ik mijn bibliothecaris fotograferen temidden
van al deze kostbaarheden. Dit geeft echter een wending aan de gehele ochtend.
Alsof zijn Griekse woordenvloed nog niet voldoende is, voegt hij er voor alle
duidelijkheid aan toe: „C'est un mensonge. C'est pour Tire. C'est une chose pour
des femmes et des jeunes filles". De monnik verlaat met mij de bibliotheek en
meent naar aanleiding van het „foto-incident" door te moeten gaan op het thema van de leugen: de leugen in ons menselijk bestaan, de vergankelijkheid van
al het aardse. Een preek van ongeveer een uur volgt op het binnenplein. Hij
spreekt over Einstein en de vogel, die eens in de duizend jaar met zijn bek langs
de fjord scheert. Wanneer de fjord eenmaal verdwenen zal zijn, zal dat hele
proces nog niet gelden als een seconde van de eeuwigheid. Onbegrijpelijk acht
de monnik het, dat de wereld zich vergaapt aan het moment, aan het nil in deze
tijd, en God voorbijschiet. De mens kijkt niet meer naar omhoog. „Wij Grieken
weten het zelfs in ons woord „mens" te zeggen, wat hij eigenlijk is, althans
moet zijn: „omhoog kijkend" (6719eamos : avow - 19Ecoeico). Gij met uw woord
voor „mens", uw „homo, homme" zit vast aan de aarde (humus)". Nauwelijks
krijg ik de tijd deze etymologieen op haar merites te beoordelen, of al weer iets
geheel anders klinkt me in de oren: „Christus lachte nooit. Ge kunt het lezen in
de heilige boeken". Hij kent als zovelen slechts de ernst en acht de vreugde een
belemmering. De monnik vindt het na een uur voldoende en vertrekt dan vrij
plotseling. Daar sta ik, en opnieuw komen de zorgen van de dag. Het klooster
Pantokrator is mijn Joel, maar zonder enig voedsel zal ik dat nooit bereiken.
Iwiron, mijn eerste kennismaking met de Athos, laat ik nu achter me. Het
grote klooster ligt in zijn vergane glorie verlaten aan de kust, men ziet er bij na
geen monnik meer. Bij dit eerste afscheid bemerk ik al de tragiek, waarvan ik
weet, dat ze geheel deze theocratische republiek in haar greep heeft. Na de
dwaaltochten van gisteren hoop ik nu zonder omwegen Pantokrator te bereiken.
IJdele hoop ! Spoedig bevind ik me in ondoordringbaar struikgewas en er lijkt
geen uitkomen aan. De zon brandt meedogenloos; krekels sjirpen; het is het
enige geluid, dat ik verneem. Moeizaam verder trekkend scoot ik op een leegstaande kluis. Deze is me een welkome gelegenheid om wat te rusten en iets te
eten.
Wie beschrijft mijn verwondering, als ik ineens een oude man in haveloze pij
met een onverzorgde pluizige witte baard op mij of zie komen. Het „ Ka2niu gea ace („goede dag") baat me weinig: voor mij staat een Russische kluizenaar, sinds j aar en dag levend in absolute afzondering. Hij begint nu een soort
gebarentaal en toont me in zijn huiskapelletje enkele van de door hemzelf geschilderde ikonen: het lijkt meer religieuze dan artistieke expressie; als kunstvorm kan ik het vrijwel niet waarderen. Weer buiten beijvert de Rus zich mij
een zo groots mogelijke ontvangst te bereiden. Het enige glas, dat hij rijk is,
wordt schoon gepoetst. Met een leeg kreeftenblikje put hp wat water. Een
2)

F. Spunda, Der Heilige Berg Athos. Landschaft and Legende. Leipzig 1928, 35.
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hemelse glimlach ligt over zijn gelaat, wonderlijke synthese van heden en eeuwigheid. Het ontroert me diep in deze onbereikbare uithoek deze mens te ontmoeten, die van onze wereld in het geheel geen weet heeft en zich volkomen
heeft ingezet voor God. Het is op deze plaats, dat ik me gedrongen voel een
moment na te denken over wat de dood betekent op de H. Berg. Hoe sterk is
hier het bestaan verbonden met de eeuwigheid. Weinigen hebben dit zo scherp
gezien als vele monniken hier. Nog in leven treedt de monnik als het ware reeds
de eeuwigheid 'binnen. Waar voor ons een overgang gemarkeerd wordt door de
dood, schijnt voor hem leven-dood-eeuwigheid een harmonische eenheid. Hij
staat buiten de tijd. Waarom dan ook zich toeleggen op wetenschap, waarom
renovaties accepteren ? Zoals het is, zo is alles goed. In een haast klassieke
draeaeict ofwel ecnalMa schijnt hij zich van het aardse te verplaatsen in het
eeuwige.
Pantokrator
De gebruikelijke ontvangst en het tekenen van het gastenboek volgen. 's Avonds
zit ik met enkele jonge Griekse architecten aan een waarlijk koninklijke dis aan.
De weinige monniken, die hier leven van wijngaarden en olijfbomen, zijn namelijk bijzonder gastvrij. De ref ter biedt een grandioos uitzicht over de kalme
zee, met een dubbel licht van hemel en water. Een plank is opnieuw het bed
voor de nacht, doch als Athos-trekker ben je er aan gewend en is het je zelfs na
de zware dagmarsen een weldaad er je vermoeide leden op uit te kunnen strekken. Het klooster zelf is weinig interessant, en boeit mij uitsluitend door zijn
kleuren en fraaie ligging. Pantokrator behoort tot een van de weinige gebouwen
op de H. Berg, die men weer eens opschildert; het frisse rood en geel onder de
Griekse hemel geven een schilderachtig effect. Wat de ligging betreft: het
klooster rijst steil uit zee op als een ongenaakbare middeleeuwse burcht. De
volgende morgen vroeg beleef ik er het wonder van de opkomende zon: een
onvergelijkelijk kleurengamma.
Pantokrator, eigenlijk een step-stone op mijn weg van Iwiron naar Vatopedi,
verlaat ik vroeg in de ochtend met een vissersboot, die op de door de monniken
aangegeven tijd het kloosterhaventje binnenpuft. Deze precisie in de „dienstregeling" is voor geheel Griekenland, maar in het bijzonder voor de Athos iets
ongekends.
Vatopedi

Langs de liefelijke Oostkust richt de motorbark zich, omstuwd door een frisse
zeewind, naar het klooster van de „knaap onder de frambozestruik", Vatopedi.
Bij aankomst controleert de douane mijn beide paspoorten en wijst de weg naar
de ontvangstzaal. Dit idiorritmische Griekse klooster geldt met Mejisti Lavra ,als
een van de rijkste. Voorts valt het op door zijn „moderne" tendensen: het bezit
op bescheiden wijze elektriciteit, kent een telefoonverbinding met Karyes, schijnt
kippen te houden, en heeft — dit misschien wel als de meest „verderfelijke"
van zijn wereldse neigingen — in navolging van het moederland de Gregoriaanse
kalender ingevoerd, terwijl elders op de Athos nog de oude Juliaanse geldt 3).
3 ) De Juliaanse kalender kent op de H. Berg een „voorsprone van 13 dagen op
onze tijdrekening en een indeling van de dag in 12 uren, vanaf zonsopgang tot het
moment, waarop de laatste zonnestralen wegvallen achter de Athospiek.

334

ATHOS, CITADEL DER ORTHODOXIE

Veel monniken beschouwen deze innovatie als een afroepen van Gods toorn;
met de kalender immers verandert men de religie. Niet ten onrechte is Vatopedi
wel het „Parijs van Athos" genoemd. Bloedrode koepels zien uit over de wijde
binnenhof met witte fontein; schoorstenen en daken, kortom, geheel het complex heeft een vleugje van de Tudor-stijl.
De bibliotheek is helaas ook hier in de loop der tii den zwaar geschonden.
Het beroemde manuscript van de Geographia van Ptolemaios (ms. 655) mist
thans, dank zij de „ijverige zorgen" van een filoloog, de tekst van de boeken 7
en 8. Naast vele boeken en handschriften laat de monnik mij ook een kelk van
jaspis zien, een kostbaar geschenk van een Byzantijnse keizer uit de 14e eeuw.
De eigenlijke drinkschaal heeft men vervaardigd uit een stuk geaderd jaspis,
rood, grijs en wit, het overige bestaat uit massief zilver waarover een laag goud.
Het geheel met twee drakenfiguren als hengsels is Laatbyzantijns met Gotische
invloeden.
Het xa6oAvoiv (hoofdkerk), waartoe een fraai met zilver en ivoor ingelegde
deur toegang verschaft, maakt een betoverende indruk met al haar pracht. Een
der monniken leidt me achter de ikonostase, doet een brede stola (epitrachilion)
om, nadert vervolgens eerbiedig een schrijn, waarin volgens de overlevering de
gordel van de H. Maagd 0 dyia Ca'wn) bewaard wordt, en wenkt me naderbij.
De legende — zo vertelt hij — wil, dat de H. Maagd voor Haar tenhemelop,
neming deze ceintuur aan de apostel Thomas gaf. Na later in het keizerlijk
paleis te Constantinopel bewaard te zijn, kwam de gordel in de 13de eeuw in
Bulgarije. In 1389 schonk de Servische vorst Lazarus I deze relikwie aan het
klooster Vatopedi. De historie van het klooster verhaalt, dat in 1874 de Turkse
sultan de gordel naar Constantinopel liet komen als bescherming tegen de
cholera.
Heden echter is ook Vatopedi in een behoeftige situatie komen te verkeren.
Een nieuwe aristocratische, liberale stijI gaat gepaard met triest verval. De vele
inkomsten uit Roemenie, die men hier vroeger genoot, vloeien niet meer toe.
Op Simon Petra na is eigenlijk heel de Athos in een klemmende miserie gedompeld, en vaak laten de kloosterlingen je dit ook duidelijk merken.
Als ik tenslotte tegen het middaguur in de schaduw van de fontein wat rust
neem, kijk ik uit over een verlaten binnenplein. Alles ademt een sfeer van rust
en vrede. Het zonlicht speelt met het felle rood een prachtig spel tegen het
donkerblauwe decor van de zee. Wanneer de grootste hitte voorbij is, werk ik
m'n rugzak weer op de juiste plaats en vraag bij het haventje een arbeider mij
de kortste weg naar het Bulgaarse klooster Zoographou te wijzen. Hij duidt me
inderdaad een route aan: 5 kilometer, ongeveer een uurtje lopen. Maar wat redelijkerwijze weg genoemd mag worden, houdt voor mij na een kwartier al op.
Dan ontbreekt ieder spoor van een pad of wat daarvoor door moet gaan. Ik
bevind me midden in een olijvenwoud en kort daarop in ondoordringbaar struikgewas. De rugzak gaat als een soort bumper dienen en met een kapmes snijd ik
de doornetakken door, die mijn snelheid ongeveer tot die van een schildpad
trachten te reduceren. Er lijkt geen uitkomen meer aan. Overal bomen, struikgewas; een point of no return is zelfs niet te bepalen. Met behulp van mijn
horloge en de zon enigermate een rechte lijn aanhoudend, stoot ik na geruime
tg d plotseling op een steil rotspad. Het met grote gladde keien „geplaveide"
pad — de redding! — maakt aan mijn linkerhand een scherpe wending omhoog; aan mijn rechter loopt het naar beneden en verdwijnt in een woud van
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olijven, waarbovenuit ik in de verte de fonkelend blauwe zee zie, overdekt met
een waas van hitte. De zon is onbarmhartig; noodgedwongen trek ik eerst maar
even verder, naar boven, langs de keien omhoog . . . . met het ideaal van een
beschaduwde plek en wat koel water voor ogen! Want de zon mag nog zo
branden en de „wegen" op de Athos kunnen nog zo slecht zijn, ergens op z'n
tocht komt men toch wel een bron tegen.
Zoograhpou
Olijventuinen en hoog oprijzende cypressen omringen en verbergen enigszins
het klooster van de Schilder. De sage wil, dat een ikoon met een voorstelling
van St.-Georgius, door deze zelf geschilderd, op wonderlijke wijze uit Palestina
hier terecht is gekomen 4 ). Dit koinobitische Bulgaarse klooster is dan ook toegewijd aan deze H. Georgios. Het bezit een belangrijke bibliotheek van Griekse
literaire handschriften uit de 19de eeuw en Oudslavische manuscripten.
Een kleine Bulgaar bereidt een ontvangst met raki en koffie in het oude
kleine gastenzaaltje, waar vergeelde portretten van tsaren, vorsten en vorstinnen
het geheel iets geheimzinnigs en onwezelijks geven. Even later maak ik een
gedeelte van de middagliturgie mee in het katholikon: een weinig stichtende
plechtigheid. Monniken trekken onder de dienst ad libitum weg, tenslotte zijn
er nog slechts twee. Meer dan elders verloopt het hier rommelig. Terug in het
gastenverblijf wordt me een bij na Hollandse maaltijd voorgezet: spiegeleieren,
brood, tomaten en kaas.
's Morgens vroeg vlak voor het vertrek voorziet het Bulgaartje me nog van
heerlijke kafes en geeft me vanuit zijn keukendomeinen in grote lijnen de weg
aan. Het blijkt de eerste route zonder dwalen to worden, dit mede door het feit
dat me na een kwartiertje twee monniken op muilezels achteropkomen, die ook
de boot moeten hebben. Het zekere voor het onzekere nemend versnel ik mijn
tempo en achter de ezeltjes aan kan het nu niet meer missen. Voorop rijdt nog
een arbeider van het klooster, die de bagage van de beide monniken meevoert
op zijn lastdier en straks bij het haventje de muilezels van de monniken weer
mee terug zal nemen naar Zoographou. De natuur ademt stilte en vrede, de zon
laat haar eerste stralen lichten door de dichtbegroeide kloven, slechts hoefgetrappel is hoorbaar. In deze ongekende wereld, liefelijk en woest tegelijkertijd,
dalen wij zwijgend af naar de zee.
Van alle kanten komen muilezels, zwaar beladen met boomstammen naar het
zeestrandje. Je vraagt je af hoe die beesten het allemaal kunnen torsen. Een kop,
vier dunne poten en zes, acht balken, die wel een meter aan de lengte der dieren
toevoegen, is het gewone beeld van deze lastdieren op de Athos. Zij worden
namelijk het meest gebruikt voor het transport van hout uit de wouden naar de
kust. Naast de enkele bronnen van inkomsten buiten de H. Berg, moeten de
monniken het voor een groot gedeelte hebben van de opbrengst van het bout.
In grote hoeveelheden wordt dit door arbeiders gekapt en vanuit de diverse havens door hen per vrachtschip naar Thessaloniki vervoerd 5 ). Een jongen bevrijdt de muilezels van hun vracht en stuurt ze dan naar zijn vriendje wat verder
4) Ik acht het waarschijnlijker, dat de Slavische stam van het woord Zoographou
(gora = berg) verwardJverwisseld is met het Griekse thyea(pos = schilder.
5) De monniken verrichten vrijwel geen zwaar lichamelijk werk. Zij onderhouden
hoogstens de kloostertuinen, verzorgen de druivengaarden en bakken hun brood.
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op, die de dieren — nu vrij rondspringend en zich wentelend in het nand —
bij elkaar driift, vaste series opstelt en deze dan aan de diverse arbeiders weer
terug Beef t.
Panteleimon
Inmiddels is een klein uur verstreken. Dan verschijnt ineens om de ver in zee
uitspringende rotsen onze boot. Na ruim een uur varen zet de schipper me als
enige passagier of in de haven van Panteleimon.
Al spoedig komt een Griekse douanier naar mij toe, en verzoekt me mee to
gaan naar zijn bureau, gevestigd in een van de twee verlaten hotels, vroeger
druk bezet door de vele pelgrims; een en ander voor een controle van mijn papieren. Met name hier is men ten zeerste beducht voor ongewenste infiltratie.
Wanneer alles in orde bevonden is, wijst hij mij de weg naar het eigenlijke
klooster, het Russische idiorritmische Panteleimon, of ook wel kortweg Roussikon genaamd. Onderweg ontmoet ik de archimandriet. Een kort gesprek volgt.
Kort wel het meest vanwege de onoverkomelijke taalbarriere bier in dit klooster.
Afgezien van enkele monniken, die slecht Frans of Grieks spreken, is de voertaal er Russisch. Een bijzonder hartelijke ontvangst valt me ten deel. Als de
archimandriet nog de nodige aanwijzingen gegeven heeft in verband met het
verblijf van zijn gast, laat hij mij achter bij de kok. Na de maaltijd wijst deze
laatste mij m'n kamer, gelegen op de gang, waarop ook de cellen van de monniken uitkomen; een kamer met een magnifiek uitzicht over het kleurrijke kloostercomplex en de daarachter gelegen Aegelsche Zee. Het nog resterende deel
van de ochtend en een goed deel van de middag besteed ik aan enige studie en
lectuur.
De studie van dit klooster boeit mij in hoge mate, misschien het meest vanwege het schrille contrast tussen zijn grandioze en glorievolle verschijning van
weleer en de tragische situatie van het ogenblik. Al tegen het einde van de 12de
eeuw waren hier nederzettingen van Russische monniken. Het door hen in de
loop der jaren gebouwde klooster werd in 1309 door een compagnie Catalaanse
soldaten verwoest. Het spoedig herbouwde klooster kende een bloeitijd in de
14de en 15 de eeuw onder de Byzantijnse keizers en de Servische vorsten. Maar
in het begin van de 17de eeuw deden zich de politieke spanningen tussen Rusland en Turkije ook bier gevoelen. Het gevolg was, dat in 1735 alle Russen het
klooster verlieten en Griekse monniken er bun intrek namen. Zij ook maakten
enkele decennia later een begin met het bouwen van het huidige complex. Toen
de Grieken rond 1840 de grote lasten niet meer konden dragen en de Russen
juist in sterke mate door het moederland op allerlei wijze begiftigd werden,
vestigden deze laatsten zich er opnieuw, waar zij tot op de dag van vandaag nog
verblijven. Op 2 augustus 1943 werd het klooster nogmaals getroffen: regen en
ijs hadden een aardverschuiving tot gevolg en deden aan weerszij den van het
centrum veel verloren gaan, dat thans echter weer hersteld is.
Inmiddels is bier de laatste eeuw ontzaglijk veel veranderd. Het klooster,
berekend op 2000 monniken, herbergde voor de eerste wereldoorlog ook inderdaad een dergelijk aantal; thans ziet men 43 oude mannen in schamele pijen
zich moeizaam voortslepen door de lege ruimten. Nergens doet zich de tragiek
van deze monnikenrepubliek zo beklemmend gevoelen als juist in Panteleimon.
Hoe rijk ziet het er alles nog uit, vergulde kruisen met edelstenen bezet, ikono
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stasen van een onvergelijkelijke pracht en een ongekende rijkdom. VOOr de Okt.revolutie van 1917 bezochten talloze pelgrims dit geestelijk oord. Onder de verschillende tsaren kende men een zeer voorspoedige tijd. En nu ? De geest van
de dood waart overal rond. In 1918 nog 600 monniken, in 1950 niet meer dan
70, thans 43! Verlaten kerken, verlaten refter. Over geheel het klooster ligt de
melancholie van het levenseinde. De anti-religieuze politiek van de Sowjet-Unie
en bovendien het feit, dat alle monniken op de Athos ipso facto Grieks staatsburger zijn doen ons het ergste vrezen voor dit bijzondere centrum der Oosterse
Orthodoxie.
Tegen de avond begeef ik me naar de refter. Mij valt de eer te beurt het
avondmaal te gebruiken tesamen met de kloostergemeenschap, waarvan er overigens hoogstens een twintig aanwezig zijn in deze enorme refter, berekend op
honderden. De oude archimandriet gezeten aan het hoofd van de tafel verricht
de zegening van de spiizen. Aan een tafel van de vele slechts zitten wij alien
aan. VC& mij staat een tinnen bord met soep en een kroes voor de wij n; naast
het bord ligt een stuk bruin brood, dat ik evenals de monniken in stukken brokkel en in de loop van de maaltijd verorber. Twee zeer zoute vissen completeren
het menu; een menu, dat eigenlijk overdadig is voor iemand, die weet hoe men
2/3 van het jaar zeer streng vast (5 van de 7 dagen). Van een lessenaar geest
een monnik in het Russisch een gedeelte voor uit de Schrift. Alleen die ene stem
en het tikken van het tafelgerei, verder volkomen stilte. Langzaam verloopt de
maaltijd, die in zekere zin gelijkt op een liturgische plechtigheid. Niemand kijkt
op of om, zwijgend eet men zijn schotel leeg om dan nog geruime tijd in stilte
te mediteren. Op een teken van de archimandriet beeindigt de lector zijn lezing,
begeeft zich naar het hoofd van de tafel en biedt de geestelijke leider zijn spijzen ter zegening aan. Daarop verlaten alien na een kort gebed in processie de
refter en trekken voor een korte plechtigheid naar het katholikon. De dag is ten
einde.
Alvorens de volgende morgen te vertrekken van de Berg der Stilte en de
tij deloosheid te verwisselen voor het j achtig bestaan, waarin minuten en seconden bepalend zijn, wens ik nog een liturgie mee te vieren. Als 's nachts het
teken tot de dienst wordt gegeven op het simandron — een ritmisch tikken met
een hamer op een lange cypressenhouten balk: de Athos-klok — trek ik met
enkele monniken mee naar een van de vele kerken, de fraaie Sobor. Nu nog
meer voel ik de tragiek, die predominant is in dit klooster. Niets van de Byzantijnse grootsheid: vijf monniken, die op eigen houtje heen en weer lopen, meestal van de ene ikoon naar de andere, zingen met krakende stemmen, afwisselend
in het Russisch en het Grieks, de diverse gezangen. Het is de sfeer van echtheid,
die me diep ontroert, niet de zang en de liturgie als zodanig. Muzikaal en liturgisch goed verzorgd treft men de Oosterse liturgie hier niet aan. Hoe ontzaglijk
aangrijpend echter is het beeld van een paar vergrijsde godsdienaren, onder
hoge ouderdom gebukt, moeizaam voortstrompelend in de nacht, los van geheel
die driftige wereld, los van alle materie, alleen maar levend in afwachting, de
dood als het ware de hand reikend als laatste schakel in de keten die voert tot
de lang Verwachte. Tien jaar slechts en de stilte zal hier nog aangrijpender zijn,
wanneer elke levensvlam gedoofd zal zijn. Zo peinzend over wat is en was en
zal zijn, bemerk ik dat de kaarsen gedoofd gaan worden: de dienst is afgelopen.
Miin bezoek aan de H. Berg is ten einde. Enkele uren later neemt een bark mij
mee terug uit dit Tibet van het Westen.
21
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Dit Oosters monachisme met zijn mediaevale geest, schijnbaar buiten alle
realiteit geplaatst, lijkt verloren: een uitstervend Russisch klooster, weinig of
geen novicen voor de Griekse kloosters. Het lijkt verloren, als wij hier onze
Westerse maatstaven gaan aanleggen: getallen, grootheden, prestaties 6). Op de
Athos leeft men simpelweg, men leeft er voor de Ene, voor Hem, in een ons
vaak onbegrijpelijk, kinderlijk voorkomend geloof en vertrouwen. Men leeft er
zonder eisen te stellen. Al wat wij er tot hun behoud, tot hun verbetering —
vragen zij er zelf am, bekommeren zij zich er zelf am ? — zouden willen moderniseren, geldt niet, is van geen waarde. Nee, zij schenken aan ons, zij wijzen
ons de stilte en vrede. De eremiet in zijn hol, dood voor zijn medebroeders als
zijn voedselmandje na 14 dagen nog gevuld blijkt; de oude Rus, die met krakende stem zijn gezangen en psalmen zingt en bidt als weet hij zich reeds nu in
de hemel; de Bulgaar, die moeizaam zijn wijngaard verzorgt op hoge ouderdom;
de Griekse monnik, die zich aan een academie verbonden voelt, als hij een manuscript twee keer inziet; zij alien tonen op dit eiland van rimpelloze stilte, dit
er een weg is naar Hem. Dat zal Athos altijd blijven doen, als de onbewogen
opgestoken vinger in ons onrustig en bewogen bestaan. De „juiste mening"
(50os boa) tonend is Athos een uniek geestelijk centrum in onze 20e eeuw,
als het ware een spiritueel bolwerk, met name van het Oosters christendom, van
de Oosterse Orthodoxie. Als zodanig „the Holy Mountain will survive, the
Acropolis of the Christians maintaining, over the wide span of history, that
thread of Greek continuity, in mind and spirit, which the Acropolis of Pericles
first enshrined" 7).
6) Er is overigens wel redelijkerwijze enige kritiek te uiten. Met recht kan men
spreken van een crisis in het kloosterleven, waarvan de oorzaken a.m. zijn het geringe
aanpassingsvermogen aan het leven en de eisen van deze tijd, het starre vasthouden
aan verouderde gebruiken en gewoonten.
7) Lord Kinross ----- Portrait of Greece. London 1956, 122.

Reprodukties uit „Athos, der Berg des Schweigens", met welwillende toestemming
van de Lars-Graf Verlag te Olten.
De Paulustekst uit de 6e eeuw is Cor. II 11, 3-6.

INTERNATIONALE KRONIEK

De Evolutie in
Latijns-Amerika
P. VAN DE MEERSSCHE

Is het overdreven te beweren dat Europa zich in de voile XXe eeuw
nog maar nauwelijks rekenschap begint te geven van de ontdekking van
Zuid-Amerika? 1 ) .

de grote problemen welke in de toekomst beslissend zullen zijn voor
E ENde van
internationale machtsverhoudingen, is ongetwijfeld de evolutie van de

Latijns-Amerikaanse landen. Al deze landen samen in een geheel te willen
overschouwen, blij ft een hachelijke onderneming: geen ander continent kent zo
veel tegenstellingen en paradoxen. Maar van de andere kant schijnt hun onderlinge afhankelijkheid thans duidelijker dan vroeger op de voorgrond te treden,
zodat een synthetisch beeld toch wel enige kans van welslagen krijgt.
Het voorbeeld van Cuba
Washington en Havana zijn de twee polen die op het ogenblik, rechtstreeks
of indirect, het politieke leven in Latijns-Amerika bepalen. De Cubaanse revolutie heeft een probleem gesteld dat normaal gesproken voortij dig werd opgeworpen. De overwinning van Fidel Castro tegen een wel buitengewoon corrupt
dictator als Batista greep veel dieper in dan een van de vele „paleisrevoluties"
waarvan de Latijns-Amerikaanse staten het geheim bezitten. Voor het eerst in
de geschiedenis van dit continent werd de structuur zelf van de staat en het hele
politieke leven in socialistische zin gewijzigd en „voor het eerst sedert honderd
jaar" werd de Monroe-doctrine geschonden door het feit dat Cuba zijn zaak
liever voor de Veiligheidsraad bracht dan voor de Organisatie van de Amerikaanse Staten. Alleen reeds door zijn voortbestaan laat het Cubaanse experiment
zijn invloed gelden op bijna elke Latijns-Amerikaanse staat. Zowel in de grate
staten als in de kleinere landen, die hun politieke onafhankelijkheid nog moeten
veroveren, liggen de voorbeelden van deze invloed voor het grijpen: in Venezuela, waar de coalitie van de „AcciOn Democratica" en de „Union Republicana
Democratica" (de laatste pro-Castro), waarop President Romulo Betancourt
steunde, uiteenviel; in Brazilie, waar President Janio Quadros, die zijn electoraal
succes voor een groot deel aan zijn pro-Fidelistische uitspraken te danken had,
ontslag moest nemen; in Argentinie, waar President Frondizi, die zeker niet
linksgericht is, toch het initiatief nam Ernesto „Che" Guevara, Cuba's minister
voor Economische Zaken en afgevaardigde op de Conferentie te Punta del Este,
voor een bezoek uit te nodigen; in Peru, waar het „Castrismo" aanleiding is
geweest tot verregaande anti-communistische maatregelen, die heel wat incidenten uitlokten in de Senaat en relletjes in de straten van het nochtans — naar
1 ) Mgr. Manuel Larrain, bisschop van Talca (Chili) in een Voorwoord tot L'Arnerique Latine, terre d'angoisse et desperance, Parijs, 1959.
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Latijns-Amerikaanse begrippen — kalme Montevideo; in Brits Guyana, waar
Dr. Cheddi Jagan, die zijn sympathie voor de opvattingen van F. Castro openlijk betuigt, na zijn recentie verkiezingsoverwinning vast besloten is zijn land
naar de onafhankelijkheid te voeren binnen het kader van de Commonwealth.
Op dit ogenblik wordt de strijd van de „duistere krachten van de reactie",
waarvan president J. Quadros in zijn ontslagbrief aan het Bondsparlement gewaagde, tegen de sympathisanten van het Castro-beleid voortgezet. Geen politicos die zijn weg zoekt naar de hoogste functies van een Latijns-Amerikaanse
staat, zal zich tegen Castro uitspreken wanneer hij alleen op de steun van de
volksmassa kan rekenen. Of hij met de politiek van F. Castro zal blijven sympathiseren wanneer hij met staatsverantwoordelijkheid is bekleed, is een andere
vraag. Misschien zal hij zich dan, tenminste uitwendig, tot het Kennedy-beleid
bekennen, doch hij zal dit doen op grond van rationele, economische en financiele overwegingen en niet uit emotionele sympathie. Want het is een feit dat
er van deze Fidel Castro, die in onze Westese kranten en televisie-uitzendingen,
beurtelings als een verward veelprater, als een vervolger van de katholieke kerk
en ook wel eens in de armen van Nikita Chroestsjef wordt voorgesteld, een
fascinerende kracht uitgaat op de Latijns-Amerikaanse volksmassa's.
Wil men deze fascinatie enigszins begrijpen en tot haar juiste afmetingen
herleiden, dan is het in de eerste plaats ,nodig even een meer kritisch en objectief standpunt in te nemen dan de Amerikaanse nieuwsagentschappen in hun
berichten over Cuba geneigd zijn te doen. Nooit wordt hierin wat meer uitleg
verschaft over de agrarische hervormingen die Castro met goed gevolg heeft
doorgevoerd, over de redenen waarom Castro voortaan petroleum en andere
produkten uit de Sovjet-Unie importeert, over de politieke houding van een
aantal katholieke priesters (ongeveer 500 van de 700 priesters waren vreemdelingen, meestal Spanjaarden) 2), en vooral over het Latijns-Amerikaanse kader
waarin de gebeurtenissen op Cuba pas hun ware betekenis krijgen. Twee concrete voorbeelden van de gevolgen, die een dergelijke eenzijdige voorlichting
kan hebben, het ene met een ietwat belachelijke, het andere met een tragische
afloop, mogen hier volstaan. Toen onlangs enkele vliegtuigen van Noord-Amerikaanse lijnen „gekaapt" werden, hieven de kranten een bijna hysterisch geschreeuw aan tegen de „Cubaanse" piraten. Later werd echter bekend, dat het
in het ene geval een onevenwichtig persoon van Franse herkomst en in het
andere geval een berucht Amerikaans gangsterpaar betrof. Het tweede voorbeeld
is tragischer. Het nationaliseren van Noord-Amerikaanse bezittingen, de zuidelijke logomachie, de „Latijnse" demagogie van de Castro-regering die haar mislukkingen al te gemakkelijk op de rug van de Noord-Amerikaanse kapitalen
schoof, de hulp van Chroestsjef, het oprichten van een zogenaamde Cubaanse
„Volksdemocratie", dat alles was te veel om Castro niet als een „communist"
en dus als een vijand van de V.S. te brandmerken. Het logisch gevolg van deze
al te simplistische constructie was de invasie op Cuba, waarvan de tragische
afloop bekend is.
2 ) Dit betekent niet, dat het Castro-regime op dit ogenblik een tolerance houding
tegenover de Kerk heeft aangenomen; het tegendeel is waar. Na een aanvankelijke
verstandhouding tussen bisschoppen en regering (Mgr. Diaz: „In het licht van de
christelijke beginselen kunnen we slechts alien loven die ertoe bijdragen dat de landhervorming .... een gelukkige werkelijkheid wordt", 29 mei 1959), is er een koude
oorlog uitgebroken, die in september 1961 culmineerde in de uitwijzing van Mgr. Boza
Masdival, hulpbisschop van Havana, en 130 priesters (waaronder 43 Cubanen).
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Beter is het, de Cubaanse revolutie in haar historisch Latijns-Amerikaans
kader te plaatsen, in het geheel van het ontvoogdingsproces van de gekoloniseerde naties 3). „Kolonialisme" is immers een meervoudig begrip, waarvan het
odium niet liken op de vroegere West-Europese bezittingen in Afrika en Azie
valt, maar evenzeer op de Verenigde Staten en Rusland. Met Arthur P. Whitaker 4) dient men naast het politieke, tevens ook een economisch en een militair
kolonialisme te onderscheiden en deze laatste twee zijn van toepassing op de
verhouding Verenigde Staten-Latijns-Amerika. Het is niet moeilijk een aantal
voorbeelden bij elkaar te halen van Latijns-Amerikaans „anti-kolonialisme" en
„anti-imperialisme" tegen de economische en militaire overheersing van de V.S.
Op economisch gebied was o.m. het boek van de Chileense socialistische leider
Oscar Waiss, Nacionalismo y Socialismo en America Latina, bijna een lange
diatribe tegen de „Yankees". Minder bekend dan het verzet tegen het economisch imperialisme zijn de reacties tegen de militaire afhankelijkheid. Bij het
uitbreken van de oorlog in Korea liet Frondizi, de huidige president van Argentiniè, zich in vrij heftige bewoordingen uit tegen de onder druk van de V.S.
gesloten verdragen van Chapultepec (1945) en Rio de Janeiro (1947) en het
inschakelen daarvan in het inter-Amerikaans verdedigingssysteem, zoals dat op
de Conferentie te Bogota (1948) was gebeurd: „Chapultepec, Rio de Janeiro
en Bogota binden ons lot aan dat van de V.S. zonder dat wij nog enige andere
keuze hebben. Wij zijn gedoemd tot oorlog of vrede naargelang de staatslieden
en militairen van deze staat het zullen besluiten" 5). Hierbij mag men niet vergeten, dat dit ressentiment tegen de „Yankees" voor een deal ook te verklaren
is uit militaire veroveringen van de „States", waarvan de annexatie van Texas
ten nadele van Mexico ongetwijfeld de sterkste herinnering heeft inagelaten.
Samenvattend kan men zeggen, dat de Noord-Amerikaanse theorie van een
„manifest destiny" voor de Latijns-Amerikanen helemaal niet zo vanzelfsprekend is als de Noord-Amerikanen willen doen geloven.
Tegenover deze algemene latente ontevredenheid met het economisch en
militair „Yankee colonialism" is Fidel Castro dan de enige Latijns-Amerikaanse
dictator die zich, op nauwelijks 200 km van de V.S., een felle anti-Amerikaanse
politick kan veroorloven en kan blijven veroorloven, een anti-Amerikaanse politick, die — zonder dat zij misschien zouden bereid zijn er de kleur van over te
nemen — Loch beantwoordt aan de gevoelens van vele Latijns-Amerikaanse
politici. Bovendien heeft deze ongelijke strijd tussen de V.S. en Cuba iets van
het gewaagde, van het avontuurlijk-gevaarlijke en het paradoxale, dat het Latijns-Amerikaanse temperament zo eigen is. Terwij1 b.v. het naasten van de
Nederlandse bezittingen in Indonesia voor een Soekarno relatief ongevaarlijk
was — Nederland lag immers ver of en werd door de wereldopinie als „kolonialistisch" gebrandmerkt —, was het nationaliseren van de Amerikaanse bezittingen op Cuba een veel gewaagder onderneming. Maar juist in de gedurfde,
uitdagende houding van de dwerg tegenover de reus ligt een groot deal van
Castro's populariteit besloten. De lust om tegen windmolens te vechten zit ook
3) Cfr. J. H. Fergussen, The Cuban Revolution and Latin America, in International
Affairs, juli 1961.
4) The Idea of Colonialism, ed. Robert Strausz-Hupe en Harry W. Hazard, London 1958; zie het hoofdstuk „Anticolonialism in Latin America", pp. 152-186.
5) Arturo Frondizi, El tratado de Rio de Janeiro ( 1947): RecapilaciOn de antecedentes, Posicion de la Union Civica Radical.
Buenos Aires, 1950.
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Cervantes' Latijnse nazaten in het bloed en dreigt hen soms wel eens gevaarlijk
naar het hoofd te stijgen.
Een tweede grond voor de sympathie voor Castro is zijn revolutionaire sociale
politiek. Oak dit moeten we in het juiste perspectief situeren. Ondanks het grote
aantal revoluties die kenmerkend zijn voor de Latijns-Amerikaanse landen, bleef
voor de Tweede Wereldoorlog — met uitzondering van Mexico — elke sociale
revolutie uit. De manier waarop in de dertiger jaren enkele dictators naar de
macht grepen, was nochtans betekenisvol. In 1930 was er de mars op Rio de
Janeiro onder de leiding van Dr. Getulio Vargas. Ofschoon zijn opvattingen
naderhand verwant leken met die van Salazar, was het toch opmerkelijk dat
Vargas niet op enkele grote landeigenaren of industrielen, noch op een of andere
overeenkomst met de Kerk wilde steunen, maar op de arbeidende klasse. De
staatsgreep in Argentinie in 1943 verliep aanvankelijk geheel volgens de oude
beproefde methode, maar toen het leger een interim-regering installeerde, vroeg
de toen nog weinig bekende luitenant-kolonel Juan Peron niets anders dan aan
het hoofd te mogen staan van een Secretariaat van de Arbeid. Hij richtte vakverbonden op, die in Argentinie nog niet bestonden, en bracht het langs deze
weg twee jaar later tot president van het land. In Columbia, in Venezuela, in
Peru werden na de Tweede Wereldoorlog uiterst rechtse dictators aan de dijk
gezet en kwamen mensen uit de middenklasse aan het bewind, die geleidelijk
de nodige hervormingen wilden invoeren.
In Cuba bleef alles echter zoals het was. Terwijl andere dictators als Rojas
Pinillo (Columbia) en Perez Jimenez (Venezuela) het zonder veel tegenstand
begaven en Manuel Odria (Peru) zich bijna uit eigen beweging terugtrok,
klampte Batista zich verbeten aan zijn machtspositie vast. Hij rekende op het
leger, welks steun hij tegen een steeds hogere soldij zocht af te kopen. Na drie
jaren harde strij d behaalde Castro, die de misnoegde volksmassa achter zich had,
ten slotte de overwinning. Zijn bewind bracht radicale sociale hervormingen tot
stand. Zijn agrarische hervorming werd het best geslaagde experiment in LatijnsAmerika en bezorgde hem definitief de steun van de plattelandsbevolking. Wie
dacht dat een invasie van enkele honderden politieke bannelingen door de
Cubaanse bevolking zou warden aangegrepen als een gelegenheid om het juk
van Fidel Castro af te schudden, had zich wel heel grof misrekend.
Ongetwijfeld, de sociale en economische hervormingen op Cuba zijn allerminst geleidelijk en stap voor stap voorbereide verwezenlijkingen; ook hier koos
Castro immers de radicale weg van de revolutie. Maar ook dit aspect schrikt de
Latijns-Amerikaanse volksmassa niet af. Integendeel, zij die leven in de krotten,
opgetrokken met blik en inpakpapier, tussen de afvalstoffen in de „callampas"
van Chili, in de „favelhas" van Brazilie, in de „ranchos" te Caracas en te Bogota, in de „villas Miseria" te Buenos Aires, zij die in mensonwaardige omstandigheden werken in de mijnen van Bolivie of op de plantages, zij die met dertig,
veertig op een vrachtwagen de ellende van de Sertao (Brazilie) ontvluchten, zij
allen warden meer gefascineerd door radicale hervormingen dan geleidelijke
verbeteringen. Daarmee is niet gezegd dat ook de regeringen van deze volkeren
zich gemakkelijk door de extreme experimenten van Castro zullen mee laten
slepen. Integendeel verzetten velen zich scherp tegen mogelijke invloeden van
het Castrismo in eigen land, niet uit liefde tot Washington, niet uit afkeer voor
de naastingen van de Amerikaanse goederen op Cuba, niet uit heilige toorn over
de vervolging van de Kerk, maar eenvoudig uit drang naar zelfbehoud.
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Economische moeilijkheden
De economische structuur van de Latijns-Amerikaanse staten is in grote mate
die van gekoloniseerde landen: een eenzij dig gerichte economie, die steunt op
de ontginning van een of een zeer klein aantal grondstoffen of op de cultuur
van een of een paar gewassen; een onvoldoend ontwikkelde infra-structuur;
geen verwerkende industrieën die geleid worden door eigen technici en gefinancierd door eigen kapitalen; export en import die vooral op een staat zijn afgestemd.
Het nationaal inkomen van landen met een dergelijke eenzijdige economische
structuur is natuurlijk afhankelijk van de export van het ontgonnen erts (tin,
koper, enz.) of het gewonnen gewas (koffie, suikerriet, tabak, enz.). De prij zen
van deze grondstoffen en gewassen op de wereldmarkt zijn echter aan enorme
schommelingen onderhevig. Behalve de koffie en de petroleum, daalde de index
van de prijzen van de overige voornaamste exportprodukten van de LatijnsAmerikaanse staten (1948 = 100), na in 1951 tot 123 te zijn opgelopen, tot
101,4 in 1952 en tot 89,1 in 1953 6). En dan zijn dit slechts globale cijfers.
Sommige produkten vertoonden nog geweldiger prijsschommelingen; het koper
b.v. daalde met ongeveer 64% in verhouding tot zijn hoogste waarde binnen de
tijdspanne van een jaar (1956). Voor landen waarvan de export nagenoeg uitsluitend op een van deze grondstoffen is aangewezen, is een dergelijke schommeling een ware ramp. Hoe kan men een stevig economisch beleid voeren wanneer men niets vermag tegen zulke prijsschommelingen en geen enkele regulariserende macht bezit ? Onderstaande tabel 7) geeft een duidelijk beeld van de
kwetsbaarheid van de economie in deze landen. Er zijn in samengebracht: enerzijds het aantal grondstoffen die samen 60% van de uitvoer van het betrokken
land uitmaken, anderzijds het procent van de gemiddelde jaarlijkse schommelingen waaraan de opbrengst van deze grondstoffen onderhevig was tij dens de
periode 1946-1954.

I
aantal grondstoffen
0/0 prijsschommelingen

I
I

aantal grondstoffen
°/0 prijsschommelingen

Brazilie

1

1

Chili

Cuba

1

1

14,0

20,8

16,2

I

16,2

Dom. Rep.

Ecuador

Peru

I

Uruguay

2

I

Bolivie

14,7

2

4

I

26,8

11,4

I

3
13,8

Ongeveer 60% van de Latijns-Amerikaanse export en import gebeurt met de
V.S. En deze afhankelijkheid vormt een tweede zwakheid van de economische
handelsstructuur van deze landen. Politiek betekende dit vet& de Cubaanse
revolutie: geen enkele regering in Latijns-Amerika kan regeren zonder de uitdrukkelijke of tenminste stilzwijgende goedkeuring van de Noord-Amerikaanse
koper-, tin-, tabak-, petroleum-, fruit- en andere geInteresserdee concerns, die
bepalend zijn voor het bewind van het State Department te Washington ten
6) Panorama Economico, Santiago di Chili, no. 102.
7) Latin American Business Highlights, juni 1955.
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opzichte van de inter-Amerikaanse verhoudingen. Het voorbeeld van de Cubaanse suiker is voldoende bekend. Zoals men weet, produceren de V.S. zelf
slechts een Bering gedeelte van hun jaarlijkse suikerverbruik (ongeveer 8,5
miljoen ton); de rest werd ingevoerd uit Cuba (3 miljoen ton, d.i. meer dan de
helft van de produktie van dit land). In 1952 werd tussen de V.S. en Cuba de
zgn. „Sugar Act" gesloten, waarbij Cuba het recht kreeg zijn suiker to leveren
tegen de prijs van 0,0536 dollar het pond (453 gr), terwij1 de prijs op de wereldmarkt gemiddeld slechts een 0,0295 dollar bedroeg. In schijn brachten de
V.S. aldus een offer, in werkelijkheid was dit slechts de prijs welke zij betaalden
voor de verdere economische overheersing van Cuba. Dat Cuba hiermede inderdaad een interessante zaak was geworden voor de Amerikaanse kapitalen, blijkt
wel uit het feit, dat tussen 1950 en 1959 de Amerikaanse prive investeringen
op Cuba met meer dan 50% toenamen. In juli 1960 tekende Eisenhower, na
vele maanden aarzelen, het decreet waarbij de Sugar Act werd opgezegd en het
importcontingent van Cubaanse suiker met 700.000 ton verminderd. Normaal
zou Cuba hiermee in een onmogelijke economische en financiele toestand zijn
geraakt. Maar F. Castro nam zijn toevlucht tot wat geen Latijns-Amerikaanse
dictator voor hem ooit heeft gedaan: hij verkocht zijn overtollige suiker aan de
Sovjet-Unie . . . .
Sociale problemen
Van de enorme problemen die zich op sociaal gebied in deze landen stellen,
kunnen wij ons nauwelijks een beeld vormen.
De bevolkingsaangroei is zeer verschillend van land tot land, maar ligt gemiddeld ontzaglijk hoog. Duidelijk wordt dit als men even de verschillende
cijfers van de gemiddelde jaarlijkse bevolkingsaangroei opgeeft in verhouding
tot b.v. de V.S. (130/ 00 ), Belgie (3 0/ 00 ) en Nederland (12 0/ 0o). Chili, Peru,
Uruguay en Bolivie kennen slechts een jaarlijkse gemiddelde bevolkingsaangroei
die minder dan 20 0/ 00 is; Brazilie, Columbia, Guatemala, Honduras, Panama,
Equator en nog andere bereiken 20 0/ 0o tot 300 / 00 ; terwijl Mexico, Nicaragua,
Costa-Rica en Paraguay meer dan 30 0 / 00 bereiken. Hierbij moet men bedenken,
dat ongeveer 40% van de totale bevolking van Latijns-Amerika minder dan
14 jaar oud is. Intussen is de kinderarbeid in nagenoeg alle Latiins-Amerikaanse
landen nog steeds een treurige werkelijkheid.
De woningnood heeft in vele gevallen geweldige verhoudingen aangenomen.
Een voorbeeld slechts: in Chili achtte men reeds in 1955 het tekort aan woongelegenheden op 407.500 8). Wanneer men er de 2 3 5.000 krotwoningen bijtelt,
dan bereikt men een totaal tekort van 642.000 woningen, d.i. meer dan 53%
van de actuele behoeften 8). Deze ellendige toestand verergert nog ieder jaar:
jaarlijks neemt de bevolking met meer dan 100.000 toe en kan men nauwelijks
een 10.000 nieuwe woningen bouwen, d.i. slechts de helft van het ,nodige aantal. Hetzelfde probleem stelt zich ongeveer in geheel Latijns-Amerika. Tussen
de jaren 1946 en 1951 is de bevolking toegenomen met gemiddeld 2,4 miljoen
per jaar (wat ongeveer overeenkomt met 475.000 nieuwe gezinnen) en er werden gemiddeld slechts 166.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd. Nu kan
8) Panorama Economica, Santiago di Chili, no. 136.
9) Door de „Organization de Estados Americanos" (O.E.A.) geschat op 1.192.000
voor een bevolking van 6.560.000 inwoners.
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men in het Westen wel zeggen, dat „woning" een relatief begrip is, dat de
bevolking van de zuidelijke landen over het algemeen minder aan een degelijke
woning is gehecht, dat minder gecultiveerde volkeren ook geringere eisen stellen
inzake woning. Maar dit argument doet geen of break aan het feit, dat tenminste
een derde van de Latijns-Amerikaanse bevolking zelfs het minimum moet missen, met alle fysieke en morele gevolgen vandien. Voor een deel is dit woningtekort het gevolg van de rush naar de steden. In enkele decennia hebben sommige steden hun aantal inwoners verhonderdvoudigd gezien: Buenos Aires
(3.367.000), Rio de Janeiro (2.300.000), Sao Paulo (2.010.000). Daarbij komt
dat vooral in de kleinere centra (van 10.000 tot 50.000 inwoners) tot meer dan
25% meer vrouwen dan mannen verblijven, een toestand waarvan men ook
weer gemakkelijk de gevolgen kan vermoeden.
Het gemiddeld jaarljks inkomen per inwoner is ongeveer 220 dollar (het
negende van een inwoner uit de V.S.). Hier moeten we echter onmiddellijk aan
toevoegen, dat er een nog even groot verschil bestaat en tussen de verschillende
Latijns-Amerikaanse staten onderling en tussen de verschillende klassen van de
bevolking in een land. In de vier landen met het hoogste gemiddeld inkomen
per inwoner bedraagt dit cijfer 326,4 dollar, in de vier landen met het laagste
gemiddeld inkomen slechts 78,9 dollar"). De extremen waren op een bepaald
ogenblik (1954): Venezuela met 423,52 en Equator met 55,15 dollar. Nog
breder is echter de kloof in elk dezer staten tussen een minderheid geprivilegieerde rijken en de massa handarbeiders in de steden en op de plantages. Ongeveer 80% van de Latijns-Amerikaanse bevolking ontvangt 16.704 miljoen
dollar, dit is slechts 50% van het totale inkomen. Dit betekent dat voor 80%
van de Latijns-Amerikaanse bevolking het gemiddeld jaarlijks inkomen niet
eens 220 dollar bedraagt (het cijfer dat we boven hebben geciteerd), doch
slechts 132,5 dollar. Doch ook dit globale cijfer zegt nog niet alles, wanneer
men constateert dat b.v. in Chili 62% van de bevolking het slechts met 24%
van het nationaal inkomen moet stellen en dat in Columbie 30% van het nationaal inkomen naar 2,6% van de bevolking gaat.
Psychologische kloof
Op psychologisch niveau is de kloof tussen de V.S. en de Latijns-Amerikaanse
bevolking tenminste even groot als op economisch en sociaal gebied.: „Onze
moeilijkheden met de Latijns-Amerikanen zijn niet hoofdzakelijk economisch of
politiek; zij zijn van psychisch-morele aard. Wij behandelen hen als een minderwaardig yolk". Deze vrijmoedige woorden van Prof. Frank Tannenbaum n)
geven duidelijk de kern weer van het ressentiment van de brede lagen van de
Latijns-Amerikaanse bevolking tegen de „Yankees". Tannenbaum meent dat
deze meerderwaardigheid van de Noord-Amerikanen in verband moet gebracht
worden met het probleem van de rassen-integratie in de V.S. zelf: zolang de
V.S. met dit intern vraagstuk niet klaar zijn gekomen, kunnen zij zich moeilijk
als het voorbeeld van een ware democratie opwerpen en aanspraak maken op
een leidende rot in de wereld. Hoe dan ook, wie enigszins vertrouwd is met het
delicate en complexe karakter van het rassen-vraagstuk op het Amerikaanse
10) Mario Zanartu in L'Amerique Latine, 1959, p. 44.
11) The United States and Latin America, in Political Science Quarterly, vol. 76.
no. 2, juni 1961, p. 164.
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continent zal wel begrijpen dat de goede betrekkingen tussen Noord- en ZuidAmerika nog wel op zich zullen laten wachten. Er zijn nu eenmaal problemen
die niet alleen door het stemmen van enkele wetteksten of het toekennen van
ruime budgetten kunnen verholpen worden. Waar het op aankomt tenslotte is
een wijziging in de houding, in de gezindheid van de Noord-Amerikanen ten
opzichte van Latijns-Amerika en deze wijziging zal radicaal moeten zijn, indien
zij in Latijns-Amerika de herinnering willen uitwissen aan de „big stick" van
Theodoor Roosevelt, de „Manifest Destiny"-gedachte en de Monroe-doctrine
als dekmantel voor het Amerikaanse „kolonialisme".
De ,Alliantie voor de Vooruitgang" en de Conferentie te Punta del Este

Wanneer de sociaal-economische toestand in Latijns-Amerika voor een groot
deel het gevolg is van het economisch en financieel beleid van de V.S., dan
betekent dit echter niet dat de V.S. in het geheel geen hulp zouden verleend
hebben. Inderdaad. Technische hulp van de meest diverse aard werd aangeboden, hetzij als een uitwerking van het zogenaamde „Point Four Programma"
van president Truman, hetzij door tussenkomst van de Organisatie voor de
Amerikaanse Staten. Verschillende wetenschappelijke instellingen van de V.S.
hebben — doorgaans in samenwerking met analoge instellingen in de betrokken
Latijns-Amerikaanse landen — een aantal plannen klaar gemaakt voor een betere
maatschappelijke ontwikkeling. De V.S. werden echter niet bereid gevonden om
een rechtstreekse financiele hulp te verlenen bij het verwezenlijken van deze
plannen. Tevergeefs bepleitten de voormalige president van Brazilie, Kubitschek, en andere invloedrijke staatslieden een soort „Marshall-hulp". De V.S.
waren van oordeel, dat de Latijns-Amerikaanse landen maar leningen moesten
zien te plaatsen op de internationale kapitaalmarkt, directe investeringen konden
aantrekken door een daartoe geschikt klimaat te scheppen en verder ook nog
leningen konden vragen aan de Amerikaanse Export-Import Bank en de Internationale Bank. De kansen om belangrijke leningen op de internationale kapitaalmarkt te plaatsen waren voor de meeste van deze landen echter een onmogelijkheid, omdat zij in het verleden de aangegane verbintenissen vaak niet hadden kunnen nakomen. Daarentegen werden er wel vele investeringen gedaan
door internationale en vooral Noord-Amerikaanse maatschappijen, met het gevolg dat de eenzijdige economische structuur en exportmogelijkheden nog meer
werden geaccentueerd. Ook de sociale hervormingen werden hierdoor afgeremd,
aangezien deze prive beleggingen doorgaans een alliantie aangingen met de
sociaal-conservatieve Latijnse politici. Ook psychologisch hadden vele van deze
prive investeringen een negatief resultaat: niet alle ondernemingsleiders muntten
uit door takt in de omgang met de plaatselijke autoriteiten en het hun ter beschikking staande personeel.
Indien noch internationale leningen, noch prive investeringen van NoordAmerikaanse kapitalen een oplossing konden bieden, dan hadden de kredieten
van de Export-Import Bank en de Wereldbank misschien wel iets vermocht,
indien dit niet onmogelijk was gemaakt door de weinig soepele statuten van
deze instellingen (alleen produktieve plannen komen hiervoor namelijk in aanmerking). Op dit ogenblik bestaat als een filiaal van de Wereldbank, de „International Development Association" (IDA), wier statuten heel wat soepeler
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werden opgevat met het oog op de behoeften van de ontwikelingslanden 12 ). In
mei 1961 kende de IDA een eerste lening van 9 miljoen dollar toe aan Honduras voor de aanleg van wegen.
De rampzalige breuk tussen Cuba en de V.S. heeft zeker mede tot gevolg
gehad, dat de Noord-Amerikaanse dollarsteun sindsdien gemakkelijker naar het
Zuiden vloeit. De V.S. zijn zich meer bewust geworden welke gevaarlijke voedingsbodem voor experimenten in de zin van Castro's volksrepubliek in de
overige staten van Latijns-Amerika voorhanden is. Nelson Rockefeller, kandidaat bij de jongste presidentsverkiezingen en een goed kenner van Latijns-Amerika, heeft een plan voor hulpverlening ontworpen dat vooral de sociale ontwikkeling wil stimuleren. De Eisenhower-administratie nam het in een tamelijk
gereduceerde vorm over (het „Dillon-plan") en legde het voor op de ministersconferentie van de Organisatie van de Amerikaanse Staten te Bogota, in september 1960. De V.S. verklaarden zich in beginsel bereid om 500 miljoen dollar bij
te dragen tot het constitueren van een fonds voor de sociale ontwikeling van
Latijns-Amerika. Vele afgevaardigden lieten verstaan dat het voorziene bedrag,
te verdelen over een tijdspanne van twintig jaren, onvoldoende was, maar aanvaardden het Amerikaanse voorstel uiteindelijk toch eenparig 13). Het voortbestaan van het Castro-regime bracht de V.S. ertoe de hulp aan Latijns-Amerika
forser aan te pakken. In januari 1961 lanceerde Kennedy zijn „Alliantie voor
de Vooruitgang", die in maart een meer concreet karakter kreeg, om uiteindelijk
op 17 augustus 1961 door 21 Latijns-Amerikaanse staten als het Handvest van
Punta del Este te worden goedgekeurd 14).
Dit Handvest voorziet een bedrag van 20 miljard dollar voor de LatijnsAmerikaanse ontwikkelingsproj ecten, over een periode van 10 j aren. Dit bedrag
zou warden samengesteld, deels uit staatsgelden, deels onder de vorm van prive
investeringen; een jaarlijkse verhoging van het nationaal inkomen zou aldus
2,5% bedragen. Anderzijds erkenden de betrokken Latijns-Amerikaanse staten
de noodzaak, fiscale en agrarische hervormingen door te voeren, zodat de beoogde produktieverhoging de gehele bevolking en niet een klein deel ervan ten
goede zou komen. Naast de drie hoofdstukken van het verdrag, waarin dit alles
nader bepaald werd, heeft men er ook nog een „Verklaring" aan toegevoegd,
waarin wordt gezegd, dat de „Alliantie voor de Vooruitgang" gegrondvest is
op de overtuiging, dat het representatief democratisch regime het best geschikt
is om in eerbied voor de vrijheid het algemeen welzijn op het Amerikaanse
continent te bevorderen.
Het is ongetwijfeld aanmoedigend te constateren dat te Punta del Este zowel
de noodzaak van een rechtstreekse hulpverlening als ook het principe van een
zekere planning, van een nauwere coOrdinatie tussen de verschillende staten van
het continent en van een agrarische hervorming werden erkend. Maar anderzijds
blijft het verdrag op essentièle punten in gebreke. De financiering wordt b.v.
12) De IDA vraagt geen interest, tenzij een 1% voor administratieve kosten. Gedurende de tien eerste jaren hoeft niets terugbetaald te worden, de volgende tien jaren
wordt jaarlijks 1% van het geleende bedrag teruggevraagd, de daarop volgende dertig
jaren 3%.
13) De Dominicaanse Republiek was te Bogota niet vertegenwoordigd, aangezien
op de voorafgaande conferentie te San Jose de landen van de O.A.S. de betrekkingen
met dit land hadden verbroken. Anderzijds weigerde Cuba het Dillon-plan te aanvaarden.
14) Cuba onthield zich.
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gedeeltelijk voorzien met behulp van prive kapitalen, maar boven hebben we
reeds gewezen op de weinig gunstige gevolgen van zulke investeringen. Overigens is het zeer de vraag of het prive kapitaal bereid zal zijn het investeringsritme verder op te drijven, wanneer het blijkt dat er niet langer even hoge winsten te halen zijn als vroeger. Tenslotte ziet men moeilijk in, hoe de prive kapitalen naar alle Latijns-Amerikaanse landen zullen kunnen worden aangetrokken,
aangezien zij zich juist uit die landen schijnen terug te trekken die de in de
„Alliantie" aanbevolen sociale hervormingen in toepassing willen brengen. Een
andere belangrijke kwestie die te Punta del Este niet werd opgelost, ondanks het
zeer dringende verzoek van de verschillende delegaties, is het stabiliseren van de
prijs der grondstoffen.
Politiek gesproken was de Conferentie te Punta del Este een voor de V.S.
interessante test inzake de houding van de Latijns-Amerikaanse Staten tegenover
Cuba. De Latijnse vertegenwoordigers bleken niet bereid — ook niet voor de
prijs van 20 miljard dollar — een gemeenschappelijke veroordeling van het
Castro-regime uit te spreken. De New York Times 15) merkte in dit verband
overigens op, dat er „geen enkele kans bestaat de voornaamste Latijns-Amerikaanse Staten te verenigen tegen Cuba, zoals de V.S. het lange tijd hadden
gehoopt".
Besluit

Evenzeer als het daadwerkelijk realiseren van de besluiten van Punta del Este,
is het met het oog op betere betrekkingen tussen de V.S. en Latijns-Amerika
van het grootste belang, dat de onnodige spanningen tussen Havana en Washington tot hun redelijke verhoudingen worden teruggebracht. Het hele probleem is hierbij tenslotte dit: zullen de V.S. ertoe komen een politiek, economisch en maatschappelijk stelsel te erkennen dat afbreuk doet aan de principes
van het Amerikaanse regime? Een te absoluut negatief antwoord op deze vraag
zou tot gevolg kunnen hebben, dat de Latijns-Amerikaanse Staten, op grond van
hun onuitgesproken sympathie voor Cuba en hun afkeer voor hen die hun steeds
de wet hebben gedicteerd, voortaan in hun buitenlandse politiek een meer neutrale koers zouden gaan volgen. Op economisch en sociaal gebied betekenen de
resoluties van Punta del Este ongetwijfeld een stap in de goede richting, ofschoon lacunes, o.m. inzake het stabiliseren van de prijzen der grondstoffen, de
kern van de zaak onaangetast hebben gelaten.
Tenslotte moet men ook bedenken, dat de moeilijkheden in de betrekkingen
tussen de Verenigde Staten en de Latijns-Amerikaanse staten niet alleen op
economisch of sociaal vlak te situeren zijn, maar dat er tevens een psychische
kloof moet overbrugd warden. Ongetwijfeld zal dit zijn tijd moeten hebben,
ofschoon de wil tot deze overbrugging meer dan noodzakelijk is, wil men de
Latij ns-Amerikaanse staten voor meer „neutrale" tendensen behoeden.
15 )

New York Times, 17 augustus 1961.

GODSDIENSTIGE KRONIEK

De godsdienstige
houding
van de stedeling

G. J. N. DEELEN SS.CC.

E studie der „attitude verbale" en „attitude reelle" kan ons helpen dieper
D
door te dringen in het religieuze leven van de gelovige. De houding van
de gelovige tegenover geloofswaarheden en morele princiepen, welke een integrerend deel uitmaakt van zijn religieuze praktijk en zijn godsdienstig leven,
kan met behulp der sociale psychologie ontleed worden en een min of meer
duidelijk licht werpen op de „anima religiosa" van de mens 1 ). Achter de veelheid van woorden en de onregelmatigheden in de gedragingen tracht de studie
der houdingen (gezindheden) door te dringen tot de basis waarop dit alles
steunt. D. Krech en R. Crutchfield omschrijven een houding op de volgende
wijze: „an enduring organization of motivational, emotional, perceptual, and
cognitive processes with respect to some aspect of the individual's world" 2).
Met een variant op deze definitie en de omschrijving welke prof. Chorus geeft
van de houding (Grondslagen der sociale psychologie, p. 221) zouden wij de
houding of gezindheid van een persoon willen omschrijven als een min of meer
duurzame structuur van psychische, cognitieve en emotionele inhouden, welke
een persoon disponeert tot specifieke gedragingen en richtende invloed uitoefent op de reacties van de persoon t.a.v. situaties waarop zij betrekking beef t.
De houding van een persoon bestaat in een structuratie van zijn dynamisme
waardoor zijn gedrag positief of negatief georienteerd wordt. Het is een „dynamisme preparatoire a l'action" 3 ). Een belangrijk element waarop wij hier willen wijzen is de stabiliteit der houdingen. Veel houdingen warden star en onbeweeglijk als gewoonten, ze vormen een stabiel geheel in de persoonlijkheid van
de mens, dat hem vrijwaart van een voortdurende omschakeling, die elk ogenblik weer alles vlottend zou dreigen te maken. Juist vanwege dit stabiele en
alles omvattende karakter is de studie der houdingen toepasbaar op het religieuze
gedrag van de gelovige. Met Carrier S.J. kunnen wij dan ook geheel instemmen
als hij schrij ft: „On voit tout de suite comment le concept d' attitude s'appliquera au comportement religieux. Les avantages de son emploi sont a noter.
L'attitude est d'abord coextensive au comportement global et pour cette raison
elle pourra embrasser la totalite du comportement religieux; l'aspect perceptif et
cognitif permet de reserver un role aux phenomenes de connaissance et de cro1) Wel zal de sociale wetenschapper hier op zijn hoede moeten zijn voor een tweevoudige dwaling, nl. voor het sociologisme van E. Durkheim en voor het psychologisme van Gabriel Le Tarde en Le Bon. Het religieuze gedrag van de gelovige mens
is specifiek en niet te herleiden tot de profane gedragingen en motiveringen. Het doortrekt heel zijn leven en is in zijn interne subjectieve beleving voor de socioloog niet
te vatten; slechts de uitdrukking van dit gedrag in woorden, opinies en houdingen
bezit een meetbaar element.
2) D. Krech en R. Cruchfield, Theory and problems of social Psychology, McGraw-Hill Book Corn. N.Y.-London, 1948, p. 152.
3) Herve Carrier S.J., Psycho-sociologie de rappartenance religieuze, Presses Univ.
Gregorienne, Roma, 1960, p. 46.

350

DE GODSDIENSTIGE HOUDING VAN DE STEDELING

yance, si importants pour comprendre les conduites ethico-religieuses . . . ." 4).
Uit de godsdienstige houding van de mens t.a.v. geloofswaarheden, morele
beginselen, kerkelijkheid enz. zal men de diepere en blijvende ondergrond leren
kennen welke de gelovige mens inneemt tegenover de godsdienst. Wij dienen
echter op te merken, dat veel van de gegevens welke hier vermeld warden niet
onmiddellijk de adequate religieuze houding van de gelovige vermogen bloot te
leggen, omdat het veelal antwoorden zijn op opinie-vragen. De opmerking van
Isambert: „L'opinion ne revele que tres inadequatement l'attitude", is hier van
belang. Reeds eerder stelden wij, dat de kerkelijkheid van iemand nog levend
kan zijn hoewel in een der factoren van de religieuze praktiik een verzwakking
is opgetreden. Zo is het mogelijk, dat het godsdienstig leven van iemand nog
voldoende vitaal is, ook al vertoont hij een deviante houding t.a.v. sommige
geloofswaarheden of morele praktijken. Zo spreekt men soms van het geloof
van de ongelovige en van het ongeloof van de gelovige. In Italiè zijn er b.v.
communisten die de Madonna en de H. Antonius vereren. In Frankrijk doen al
lang buitenkerkelijk geworden ouders er alles voor om hun kinderen gedoopt te
krijgen. Een Oostenrijkse communist, die Malthusiaans leeft in zijn huwelijk en
na een echtscheiding opnieuw is getrouwd, kan op een gegeven moment vurig
bidden. Veel Portugese katholieken die nooit een voet in de kerk zetten, maken
boetetochten naar Fatima waar wij van rillen. Toch willen wij er nadrukkelijk
op wijzen, dat het „kerken" ten nauwste verbonden is met de godsdienstige
houding tegenover de geloofswaarheden 5). Hierop duiden ook de gegevens
van een onderzoek van het Institut Francais d'Opinion Publique, dat in 1958
werd gepubliceerd. Bij de niet-praktizerenden was het geloof op voorname punten erg verzwakt. Wij vermelden hieronder alleen de affirmatieve antwoorden.

Jesus Christ est le Fils de Dieu .
La Trinite .
L'Immortalite

Pratiquants

Non-pratiquants

97%
90%
90%

59%
43%
43%

Jacques Dumont komt in zijn enquéte onder de Waalse industrie-arbeiders
tot dezelfde conclusie. Van 21 ongelovige arbeiders geeft hij het volgende
beeld:
8 strangers a toute pratique
3 priêres occasionelles chez le père et chez la mere
8 priêres plus ou moins reguliêres, chez la mere, jamais chez le përe
1 messe occasionelle de la mere
1 messes frequentes chez le pêre et la mere 6).

G. B. Vetter en M. Green hebben kunnen aantonen, dat zij die ophouden
met kerkelijk praktizeren in de meeste gevallen tot atheisme komen. Enige
resultaten uit hun onderzoek willen wij hier laten volgen:
4) Herve Carrier S.J., ibidem.
5) Voor de protestanten ligt deze band tussen geloof en praxis anders. Cfr. D. C.
Brown en W. L. Lowe, Religious beliefs and personality, characteristics of college
students, in Journ. Soc. Psychology 23 (1951) p. 103-129.
6) Jacques J. Dumont, Sondage sur la rnentalitê religieuse d'ouvriers industriels en
Wallonie in Vocation de la sociologie religieuse: sociologie des vocations, Casterman.
Tournai, 1958, p. 82.
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Leeftijd
0-15 jaar
15-19 jaar
20-24 jaar
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
40-44 jaar
45jaar

verlieten de Kerk
8,0%
46,0%
21,7%
6,7%
3,8%
2,2%
1,9%
3,2%

1
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werden atheist
6,7%
35,2%
24,0%
10,2%
4,2%
3,8%
2,6%
4,2%

(Bron: Journal Abn. Soc. Psychology 27 (1932) p. 188).

Het onderzoek betrof 350 atheisten die de Kerk verlieten en hun geloof verloren. Er is geen perfect parallellisme tussen atheisme en de breuk met de Kerk.
Op de leeftijd van 19 jaar had 54% van de ondervraagden de kerkelijke praktijk nagelaten en met de Kerk gebroken, terwijl op die leeftijd slechts 41%
atheist was. Van het totale aantal gaf 46% te kennen, dat hun breuk met de
Kerk langs de weg van de geleidelijkheid tot stand was gekomen; 44% had
plotseling en voor goed met de Kerk gebroken; 6% had reeds alle geloof verloren voor de Kerk vaarwel te zeggen. Uit een andere bewerking der gegevens
valt of te leiden, dat 30 % van de ondervraagden in hetzelfde jaar hun geloof
verloren waarin ze ook de kerkelijke praktijken gingen nalaten; 2 5% werd
atheist een of twee jaar nadat zij waren opgehouden met kerkelijk praktizeren;
13% 6-10 jaar later; 4% 11-15 jaar later; 2% 21-25 jaar later. Hieruit kan
men zeker de conclusie trekken, dat de factoren welke samen het godsdienstig
leven uitmaken, nauw met elkaar verbonden zijn; en vervolgens, dat men niet
al te hoog mag opgeven van het zgn. „geloof" van de ongelovige.
In hetgeen nu volgt willen wij een aantal gegevens vermelden uit religieuze
opinie-onderzoeken. Deze gegevens kunnen de godsdienstige houding der stedelingen enigszins belichten.
Tij dens een KASKI-onderzoek in de stad Helmond, in verband met de daar
gehouden milieu-missie, antwoordde een geènqueteerde op de vraag of hij iedere
zondag naar de kerk ging als volgt: „Vroeger was het een sleur om iedere dag
naar de kerk te gaan; als ik toch niets doe in de kerk is het ook niets waard. Ik
voel er niet voor, ik heb geen hart voor de kerk.... Ik geloof wel, maar niet
in alles. Ik geloof in God, maar niet in die komedie (liturgie) en die fabeltj es
van de school (katechismus). Waarom zoveel naar de kerk, beter een keer goed
dan Brie keer gedwongen. Ik leef zeer goed, ik steel niet, wat moet ik nog meer
doen? Is misverzuim zo'n ramp ? Dat heeft 0. L. Heer nooit gevraagd van de
mensen. Ik ga er heen voor mijn kinderen, want die moeten goed opgevoed
worden, maar als ze groot zijn, moeten zij het zelf maar weten". Een typische
houding die men overal weer aantreft, dat men niet meer gelooft in zaken,
waarvan men de waarde en inhoucl niet inziet 7).
Wanneer van Hooydonk zijn Gronings onderzoek afsluit met een algemene
7 ) Deze houding is eveneens merkwaardig in die zin, dat veel 'ouders een betere
godsdienstige opvoeding geven aan hun kinderen dan hun eigen praktijk zou doen
vermoeden. Uit een enquae van het I.F.O.P. van 1952 bleek dat 89% van de gedoopte ouders in Frankrijk hun kinderen presenteerde voor de Eerste H. Communie.
Uit een enquëte van 1958, eveneens gehouden door het I.F.O.P., bleek dat 76% van
de gedoopte ouders hun kinderen een godsdienstige opvoeding gaven.
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beschouwing over de houding die de bewoners van de Oosterparkbuurt innemen
tegenovet de Kerk, schrijft hij o.m. het volgende: „De niet-kerkelijk gehuwden
die sinds hun huwelijk niet meer actief hebben deelgenomen aan het kerkelijk
leven, zagen de noodzaak van het kerkbezoek niet in, omdat bij hen de zekerheid leefde zonder kerkbezoek te kunnen geloven en ook goed te kunnen leven
zonder contact met de Kerk — de mensen die in de kerk komen zijn ook zulke
mooie niet —. Het is voor hen meer een kwestie van gevoel. De een voelt er
wel voor, de ander niet" 8). In een lezing over de mentaliteit van het gezin in
de volksbuurt stelt G. de Vet het volgende aangaande de godsdienstige houding:
1. Een reeel Godsbegrip in christelijke zin, met toekenning van betekenis aan
de verlossing, is praktisch afwezig.
2. Gemeenschap met God is hen vreemd.
3. Hun leven wordt niet beheerst door christelijke normen, maar door die van
de omgeving. Zonde is alleen datgene wat de „burgerij" slecht vindt.
4. Er is geen gevoel voor de Kerk, omdat die geldentificeerd wordt met andere groepen en culturen.
Jacques Dumont interviewde in Charleroi en Luik 78 arbeiders over hun
godsdienstige houding. De eerste vraag: „Estimez-vous que Dieu existe et pourquoi ?" werd door 55 arbeiders affirmatief beantwoord. Door 18 personen werd
als motief aangegeven: God bestaat omdat hij de wereld heeft geschapen; vijf
personen gaven als motief: het gevoel, dat er wel een hogere macht moet bestaan; vier personen verklaarden van het bestaan van God overtuigd te zijn, omdat dit hen tijdens de opvoeding was ingeprent. De tweede vraag: „Dieu a-t-il
fait quelque chose pour les hommes, s'interesse-t-il a nous ?" werd door 40 personen affirmatief beantwoord, slechts 21 antwoorden hiervan waren juist. De
derde vraag: „Quels sont les rapports que l'homme devrait avoir avec Dieu ?"
werd door 38 personen beantwoord: obeissance et crainte 16, adoration 14,
amour 8. Door tien arbeiders werd expliciet gezegd, dat het bijwonen van de
H. Mis op zondag niets te maken had met de verhouding van de mens tot God;
door meerderen werd eraan toegevoegd, dat dit een uitvinding van de pastoors
was. Van de 55 personen welke in God geloof den waren er slechts twee die ook
duidelijk hun geloof uitspraken in het bestaan van een laatste oordeel; 31 gaven
een onjuist antwoord, 14 spraken hun twijfel uit en 7 ontkenden. Over het
bestaan van de historische Persoon van Christus waren de antwoorden als volgt:
46 erkenden het bestaan van Christus, 1 ontkende, 2 wisten op de vraag geen
antwoord te geven en 6 twijfelden. De 46 affirmatieve antwoorden werden als
volgt gespecificeerd:
Christus is de Zoon van God of de Godmens 17
Christus is een übermensch
16
Christus is een mens
9
Christus is iemand door God gezonden
2
Zonder nadere aanduiding
2

Zeventien van de ondervraagde personen zou men dus kunnen beschouwen
als christenen, maar 3 van deze 17 gaven een ontkenend antwoord op de vraag
over het voortbestaan van de ziel. Uit een vergelijking van alle gegeven antwoorden op de gestelde vragen kan men afleiden, dat er slechts 4 personen zijn,
8 ) P. v. Hooydonk, De religieuse practijk van de katholieke bevolking in de stad
Groningen en in het bijzonder in de Oosterparkbuurt in Sociaal Kompas 5 (19571958) p. 115-116.
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die in alle voorname dogma's tegelijk geloven en uit een juist motief 9).
Een enquete van de J.O.C. over de religieuze situatie der jeugdige arbeiders 10) vermeldt, dat 80% van de regelmatig praktizerende Vlaamse jonge
arbeiders het bestaan van een hiernarnaals in twijfel trekt; voor de jonge arbeidsters geldt hetzelfde percentage. 25% van deze laatste groep twij felt eveneens
aan de presentia realis van Christus in de H. Eucharistie alsook aan de maagdelijkheid van Maria. Van de jonge arbeiders in Wallonie geloofde slechts 15%
dat hun leven een getuigenis moest zijn van het Evangelie.
W. Pickering hield in twee Engelse industriesteden in „Nord Midlands" een
onderzoek naar de godsdienstige houding t.a.v. de geloofswaarheden bij leden
van verschillende kerken. Resumerend geven wij hier enige cijfers uit zijn onderzoek betreffende de katholieken 11) . Van de ondervraagden geloof den 95,2%
in de Verrijzenis van Christus, 2,4% twijfelde aan dit geloofspunt; 79,5%
geloofde in een leven na de dood, 6,2% geloofde hier niet in; 14,3% twijfelde;
89,2% geloofde in een laatste oordeel, 10,8% twijfelde hieraan.
In een stad in midden-Frankrijk van 19.000 inwoners kwam bij een onderzoek het volgende aan het licht: 15.800 waren zonder geloof en stonden geheel
buiten de Kerk, 3200 voelden zich verbonden met de Kerk. Hiervan hadden
1000 personen geen levend geloof, 1100 personen hadden wel geloof, maar
vermengd met veel bijgeloof; slechts bij 1100 personen trof men een geloof aan
zoals men dat van goede katholieken mag verwachten. De dagboeken van de
onderzoeker I. Rosier O.Carm. zijn een getuigenis van de afwezigheid van een
echte godsdienstige houding t.a.v. God en Kerk. Wij willen hieruit slechts een
citaat aanhalen en wel een passage, waarin Pere Loew zijn oordeel uitspreekt
over de godsdienstige houding van de arbeiders in Marseille. „Hoe staat het
eigenlijk met het katholicisme in Marseille ?", vroeg ik Pater Loew. „Treurig",
antwoordde hij. „Laten de mensen hier hun kinderen nog dopen? Willen ze
nog katholiek zijn ?" „Ja, dat wel, maar wat heeft dat te betekenen ? Katholiek
zijn heeft hier niets te betekenen dan behoren bij de Latijnse volkeren. Katholiek zijn is hetzelfde als MediterraneEr zijn. Alleen traditie, geen geloof" 12).
Op een andere plaats geeft Pater Loew zijn oordeel over het Godsbesef van de
arbeiders te Marseille: „Wij geven toe, dat van de 100 arbeiders, die 's morgens
tussen vijf en zeven door de straten van Marseille trekken, 99 absoluut niet
geloven in God, die Geest is, noch in de onsterfelijke geest van de mens. Dit is
algemeen. Men zou kunnen wijzen op christelijke gebruiken en feesten, die ons
zouden kunnen doen vermoeden, dat het geloof nog niet geheel gestorven is.
Als wij ons sussen met een illusie, zal deze illusie tenslotte alles bederven. Want
deze folklore sluit de ogen en het hart voor het ware christendom, dat Geest en
Leven is" 13).
In een Franse studie over de godsdienstige toestand in het stedelijk milieu
wordt dit folklorisme als volgt gepreciseerd: „Le pharisaisme: predominance du
rite sur la foi et la vie chretienne, la superstition: le bapteme, remede contre le
croup ou les convulsions, la religion purement naturelle: ritualisation de la nais9) Voor een totaal overzicht van deze gegevens zie J. J. Dumont art. cit. p. 97-98.
10) Inform. Cath. Intern. no. 55, 1 sept. 1957, p. 13-22.
11) W. Pickering, Quelques resultats d'interviews religieuses in Vocation de la
sociologie religieuse: sociologie des vocations, Casterman, Tournai, 1958, p. 54-76.
12) I. Rosier O.Carm., lk zocht Gods afwezigheid, Dl. I, Pax, Den Haag, z.j., p.
167.
13) Economie et Humanisme: 'dee et forces, 1950, no. 7-8, p. 5.
22
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sance, de l' adolescence, du marriage, de la mort, le folklore local; la premiere
communion comme festivite ou comme formalite sociale a laquelle it vaut mieux
se soumettre pour ne pas avoir de difficulte au moment du mariage" 14).
Meer exacte gegevens over de houding t.a.v. het goddelijke warden ons beschikbaar gesteld door een enquéte welke in 1958 werd gehouden onder de
jongeren tussen 18 en 30 jaar door het Institut Francais d'Opinion Publique
(I.F.O.P.). In het sampling onderzoek werden 1524 jongeren ondervraagd over
hun geloofshouding tegenover verschillende godsdienstige waarheden. Onder de
praktizerende katholieken geloofde vrijwel iedereen in de H. Drievuldigheid
en in de Godheid van Christus. Van de niet-praktizerenden geloofden slechts
59% dat Christus de Zoon van God is en 43% in de H. Drievuldigheid. In het
kort willen wij hier de affirmatieve antwoorden laten volgen op een aantal belangrijke vragen zonder verder onderscheid to maken tussen practicantes en
niet-praktizerenden.
Repondent
affirmativement

Points de doctrine
L'existence de Dieu .
La divinite du Christ .
L'Au-dela
...
La Trinite . ...
Le peche originel ..... ......
Influence de la vie presente sur la vie future .
Le paradis, le purgatoire, l'enfer ..
La resurrection des corps ..

73
62
55
51
49
46
38
32

(Bron: Inform. Cath. Intern. no. 86, 15 dec. 1958, p. 15).
Uit de meer gedetailleerde cijfers zoals wij die hieronder laten volgen betreffende een tweetal vragen blijkt dat de gegevens van Parijs en de andere grote
steden steeds ongunstiger zijn dan die van het platteland. Vervolgens blijkt ook
hier weer het verschil in geloofshouding tussen hen die nog praktizeren en
anderen die de praxis vaarwel hebben gezegd.
Croyez-vous au
peche originel?
Oui 1 Non

?

Dieu veut-il nous
aider a faire le bien?
Qui 1 Non 1

?

...

.

49

25

26

60

5

22

Hommes
...... ...
Femmes ..........

.
.

41
59

33
18

26
23

50
70

6
4

25
19

Ensemble

......

Paris • • . ........
Villes (20-100.000) ......
Campagne .... .....

.
.

40
49
54

41
28
17

19
23
29

55
58
63

7
6
4

16
24
24

Ouvriers
.........
Sans profession . ......

.
.

43
59

30
19

27
22

52
67

7
4

24
19

Cath. prat. ..... .....
Cath. non prat. ........
Athees pas sin- ....... .
Athees stir ..........

88
40

3
24
46
81

9
36
54
19

94
53
1

1
6
8
12

5
34
49
6

•

(Bron: Inform. Cath. Intern. no. 86, 15 dec. 1958, p. 15).
14 ) Inform. Cath. Intern. no. 119, 1 mei 1960 p. 16.
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Over de godsdienstige houding van de Oostenrijkers gaf Mgr. Jager in 1952
het volgende oordeel: „Unser Volk gilt statistisch ein christliches Volk, weil
95% sick noch zu den beiden groszen Konfessionen bekennen. Aber ich sage
nicht zu -viel, werm ich behaupte, dasz 70% dieser sogenannten Christen im
Letzten und Tiefsten vollkommen indifferent sind in ihrem Denken, in ihrer
Stellungnahme, in ihrem Tun und Lassen durchaus vom marxistischen oder
liberalistischen Geiste geformt und gepragt sind.... Ihr Glaube ist bereits so
schwach, ihre Verbindung mit Gott ist eine so theoretische Angelegenheit, dasz
man den Widerspruch zwischen Glauben and Leben gar nicht mehr empfindet" 15). Onder de jonge arbeiders in Oostenrijk is het geloof erg verzwakt;
slechts 53% gelooft in de hemel, niet meer dan 35% gelooft in de hel, 33%
in de verrijzenis van Christus, 55% twijfelt aan de maagdelijkheid van Maria,
51 % is voor echtscheiding. Bij gelegenheid van een onderzoek verklaarde slechts
25% nooit pornografische lectuur te lezen.
In Portugal verklaarde 70% van de ondervraagde jeugdige arbeidsters, tij dens een J.O.C.-onderzoek, niet te geloven in de verrijzenis van Christus, 66%
van deze meisjes bekende geregeld immorele lectuur te lezen.
In 1952 hield Prof. G. D. Rosenquist in Finland een onderzoek naar de godsdienstige houding onder de Lutheraanse bevolking. Enige gegevens uit zijn
onderzoek laten wij hier volgen:

Geloof in de onsterfelijkheid van de ziel en de verrijzenis van de doden
Trouw aan de dagelijkse
gebeden .......
Het wekelijks lezen van de
Bij bel ........
Kennis van het 8ste gebod

Gehele
bevolking

Steden

Platteland

ja: 69%
neen: 14%
? 16%

het percentage
negatieve antwoorden is veel
hoger

de grootste helft antwoordt affirmatief

53%

minderheid

sterke meerderheid

19%

arbeiders 14%
Helsinki 17%

30%
60%

47%

(Bron: Jean Chdlini, La vine et L'Eglise, Les 6d. du Cerf, Paris, 1958, p. 262).

De geloofsbeleving van de stedelingen blijkt aanzienlijk zwakker te zijn dan
op het platteland. Deze conclusie die men zeker uit een iantal onderzoeken kan
trekken mag men echter niet overdrijven, zoals Chelini enigszins doet (p. 263);
denken wij slechts aan het platteland van Frankrijk, Portugal en Zuid-Spanje.
Een onderzoek in Amerika, georganiseerd door het Catholic Digest toont aan,
dat 99% van de Amerikaanse stedelingen in God gelooft. Naar gelang de vragen aangaande de geloofsinhoucl meer worden toegespitst worden de positieve
antwoorden minder talrijk.
Gelooft u in God
Gelooft u in de H. Drievuldigheid
Gelooft u in de onsterfelijkheid van de ziel
Gelooft u in het bestaan van de hemel
Gelooft u in het bestaan van de hel

99%
890/0

77%
72%
58%

15 ) Gec. 'bij V. Schurr C.ss.R., Seelsorge in einer neuen Welt, Otto Mailer Verlag, Salzburg 1957, p. 13.

356

DE GODSDIENSTIGE HOLDING VAN DE STEDELING

In tegenstelling met de Franse steden, blijkt hier, dat zij die een hogere vorm
van onderwijs gevolgd hebben, minder gelovig zijn. De profane cultuur wordt
in Amerika gevoeld als een obstakel voor het geloof. Van hen die in God geloven heeft 90% slechts de lagere school gevolgd; van diegenen die enige jaren
universitaire opleiding achter de rug hebben gelooft slechts 86% in het bestaan
van God; van diegenen die een diploma behaalden aan de universiteit gelooft
slechts 76% in het bestaan van God. Hoewel deze percentages teruglopen, blijkt
de Amerikaanse stedeling in meerdere opzichten geloviger te zijn dan de Europese 16) .
De onderzoeken welke in de steden gehouden zijn naar de godsdienstige houding zijn nog te fragmentarisch om ons een duidelijk beeld te verschaffen. De
gevonden gegevens krijgen meer relief wanneer men ze plaatst naast de cijfers
over het misbezoek die wij in een vorige bijdrage publiceerden. Bovendien is
een perfect scepticisme in de geloofshouding maar zelden volkomen. De uitdrukking van een negatieve religieuze houding wordt lang niet altijd gekarakteriseerd door een grate zekerheid 17). Wel blijkt hier duidelijk het verschil tussen
de „attitudes verbales" en de „attitudes reelles". Het is heel gemakkelijk om
bevestigend te antwoorden op de vraag of men katholiek is, maar dit katholicisme blijkt in de veel gevallen geen volledige aanvaarding van de Kerk en de
geloofswaarheden in te houden. Hoewel men verklaart katholiek te zijn, nemen
de godsdienstige waarden lang niet altijd een dominante plaats in, in veel gevallen maakt de godsdienst en het kerklid-zijn slechts een marginale waarde uit;
men aanvaardt de godsdienst als een waarde naast vele andere. Voor sommigen
is het lid-zijn van de Kerk gelijk met de totale aanvaarding van de kerkelijke
leer, terwijl dit voor anderen een vrij grote marge laat voor een niet-participeren. Uit het reeds vermelde I.F.O.P.-anderzoek bleek o.a. dat 76% der jongeren
in Frankrijk zich katholiek noemt, terwijl 43% hiervan verklaarde niet te praktizeren. Enerzijds ontmoet men een religieuze houding die het geheel van waarden en normen integreert, anderzijds komt duidelijk een religieuze houding aan
het licht, die slechts marginaal blijft en een scheiding veroorzaakt tussen godsdienst en leven 18). Met Schmitt-Eglin zou men kunnen aanvaarden, dat de
stedelijke samenleving van onze tijd het stadium van de „chretiente", waarin de
christelijke gedragsregels samenvallen met de civiele gedragsnormen, achter zich
heeft gelaten. Deze vorm van christelijke samenleving kwam in de steden van
de vorige eeuw nog veel voor. In veel steden is men thans terechtgekomen in
de „phase de desaffection", waarin de godsdienst wordt vermaterialiseerd en
van haar sociaal karakter ontdaan. Ofwel men verkeert in de „phase d'emancip.ation", waarin het nog wel eervol blijft zijn godsdienstpraktijken te vervullen,
maar eenieder matigt zich het recht aan voor zichzelf uit te maken hoe ver hij
met het vervullen van die plichten kan gaan. Men volbrengt ze en men verzuimt
ze juist zoals het uitkomt. „Pratiquement la foi s'est amenuisee jusqul devenir
16) J. Chelini vermeldt deze laatste twee onderzoeken in zijn boek in het hoofdstuk:
,,L ignorance religieuze- p. 256 sq. Dit is o.i. een interpretatie welke de betreffende

onderzoeken niet toelaten.
17) Cfr. R. H. Thouless, The tendency to certainty in religious belief in British
Jornal
u
of Psychology 26 (1935) p. 16-31; H. Carrier S.J. o.c. p. 92 sq.
18) Cfr. A. D. Woodruff, Personal values and religious background in bourn. Soc.
Psych. 22 (1945) p. 141-147.
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une simple opinion qu'il est loisible d' adapter ou de rejeter, toujours sujette a.
discussion. BientOt on se meut en pleine religion naturelle, si tant est que cette
notion abstraite peut avoir concretement un sens" 19).
Toch wanhopen wij niet aan de steden, ondanks de verminderde godsdienstigheid. Oak al zijn de steden de haarden van afval, zij zijn ook de kernen
voor een nieuw godsdienstig reveil. Wij mogen zelfs aan de zgn. „massarnensen" in de steden niet wanhopen. De Kerk zal zich echter wel in haar parochiele
zorg intenser met deze mensen dienen bezig te houden, wil zij door alle tijden
been volkskerk blijven. Wij zouden de steden van onze tijd niet graag gelijk
stellen met Sodomma en Gomorra. Evenmin zouden wij het oordeel van H.
Godin en Y. Daniel over de Franse steden willen veralgemenen. Aan het einde
van een zeer suggestieve beschriiving van het heidendom, dat zij in allerlei vormen ontdekken, schrijven de auteurs: „Notre paganisme est un paganisme de
milieu de vie, et c'est jusqu'au fond de leer structure profonde que nos grandes
villes sont palennes" 2 °). Zelfs daar waar de godsdienstige praktijken voor 80
tot 95% worden nagelaten treft men menigmaal nog een zwak geloof aan in
God. Dit „geloof" is echter niet levend meer, het wordt niet meer gevoed door
de bron der sacramenten, maar er ligt nog steeds een aanknopingspunt om deze
mensen via hun godsdienstig gevoel weer voor de kerkelijke praktijk terug te
winnen.
19) P. Schmitt-Eglin, Le mêchanisme de la dêchristianisation: recherche pastorale
sur le peuple des campagnes, ed. Alsatia, Paris 1952, p. 238.
20) H. Godin et Y. Daniel, La France pays de mission, Les ed. de l'Abeille, Paris
1943, p. 43.
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tentoonstelling die een overzicht wil geven van het muziekleven in
E EN
Vlaanderen in de laatste 150 jaar, een periode welke gaat van de Napole-

ontische tijd onder de Franse annexatie tot aan de Europese eenmaking die zich
thans onder onze ogen voltrekt, is in de eerste plaats een panorama van wat
werd verwezenlijkt inzake muziekpraktijk, concertwezen, hoger muziekonderwijs
en compositie door onze Vlaamse meesters. In de tweede plaats, dunkt me, biedt
ze de gelegenheid tot een bezinning, buiten het historisch perspectief om, over
de problemen van het huidige muziekleven, en over de vraag, wat er thans nog
leeft van die anderhalve eeuw scheppende arbeid, welke liederen, cantates, gewij de muziek, strijkkwartetten, symfonische gedichten en symfonieen, opera's en
oratoria thans behoren tot het normale repertorium van het muziekleven in ons
land, tot de grammofoonplaten die men koopt en die commercieel verantwoord
zijn; hoeveel uit dit alles levend cultuurbezit is geworden van het Vlaamse publiek, en wat daarvan buiten onze grenzen tot het Europees en internationaal
publiek is doorgedrongen.
Het past mij niet, hier een waardebepaling te geven of een louter esthetische
maatstaf aan te leggen; de tentoonstelling zelf is niet op het esthetische maar
grotendeels op de documentaire waarde in het raam van anderhalve eeuw Vlaams
cultuurleven afgestemd. Men kan er de hoogten en de laagten waarnemen: muziek door Vlamingen geschreven tijdens generaties zonder enig spoor van Vlaams
bewustzijn; de kunst van de Vlaamse heropleving sedert Benoit's Lucifer in
1866, de nationale geest in het oratoria en in het overweldigende liederenrepertorium tussen 1890 en 1940 nauw aansluitend bij de literaire bloei met Gezelle
en Van Nu en Straks en de nabloei ervan; de generatie van Blockx, Wambach,
Vander Stucken, Tinel, de ontluiking van een eigen Vlaamse opera-kunst; de
aristocratische verfijning van Mortelmans en Gilson, de veelzij digheid van
August de Boeck; de originele aansluiting bij de Europese laat-romantiek en
het impressionisme met Alpaerts, Candael, Van Hoof, De Vocht, Meulemans
en Van Nuffel, ieder op een eigen gebied; het niet zelden imponerende geluid
van Herberigs, Poot, De Jong en Peeters, en de scheppingen der jongere generatie (Van de Woestijne, Renier Vander Velden, Legley en De Meester), met
documenten uit de dodecafonische en zelfs de elektronische muziek.
Welk publiek bereikt dit werk in eigen land, welke weerklank vindt het daarbuiten ? Met welke problemen worstelt het Vlaamse muziekleven in onze dagen ?
Sommige moeilijkheden hebben praktisch alle landen gemeen: de ongelijke
strijd van de lichte muziek met de ernstige, die door de mechanische reproduktietechnieken zozeer is verscherpt; de onmogelijkheid om zonder mime overRede uitgesproken bij de opening van de tentoonstelling „150 Jaar Muziekleven in.
Vlaanderen" in het Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen, op 6 november 1961.
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heidssteun concertverenigingen en opera's in leven te houden. Geen Vlaams
componist kan wel de illusie koesteren, een symfonie of een opera te gaan cornponeren uit winstbejag. Een eigen probleem voor hem is de afwezigheid van
provinciale beroepsorkesten en van de mogelijkheid om zijn werk te laten uitvoeren. Parallel daarmede loopt de achteruitgang van het aantal beroepsmusici
en orkestspelers. Men getroost zich geen jarenlange en zware studie meer voor
het verwerven van een einddiploma, waarvan het bezit in ons land, bij ontstentenis van orkesten, geenszins het levensonderhoud waarborgt. Een ander aspect
is de plaats die men inruimt aan de muziek in het cultuurleven. Hoewel hierin
verbetering komt, b.v. door het muzikaal omlijsten van allerhande openbare
plechtigheden door een orkest dat werk van eigen meesters speelt, toch valt hier
nog veel te doen vooraleer men het peil van de meeste cultuurlanden zal hebben
bereikt.
Men bewere niet, dat het ons publiek aan muzikale belangstelling ontbreekt.
De duizenden verwoede en soms zeer ervaren en schrandere discofielen en
intekenaars op degelijke Nederlandstalige muziekencyclopedieèn soms in
lijvige zesdelige uitgaven —, de tientallen Vlamingen die gedurende hun zomervakantie geestdriftig een of ander muziekfestival in Europa willen meemaken,
bewijzen het tegendeel.
Er is echter een ernstiger probleem. Hoe groot ook de faam van de belangrijkste componisten gedurende hun leven is geweest, hoe breed zelfs de populariteit van hun werk, het moet erkend worden dat de Vlaamse muziek als geheel
bij het eigen yolk niet de waardering geniet waarop zij recht heeft. Tientallen
van onze beste componisten uit de laatste 60 jaar kunnen glansrijk vergeleken
worden met werken van beroemde buitenlandse tijdgenoten, en nochtans is het
voor een concertvereniging steeds gewaagd, op een behoorlijke schaal Vlaams
orkestwerk te programmeren, omdat het succes doorgaans geringer is dan voor
buitenlands werk, al is dit laatste geenszins van beter gehalte. Talentvolle
Vlaamse dirigenten, zang- en instrumentale solisten krijgen zelden een kans om
door te breken, tenzij zij eerst in het buitenland zijn opgetreden; zij moeten bij
het eigen publiek onderdoen voor buitenlanders die geenszins beter zijn. Voor
componisten en uitvoerders van eigen bodem schij nt er een aparte categorie te
bestaan: zij warden met een andere maat gemeten. Wat uit den vreemde komt
is a priori beter; de landgenoot moet eerst in het buitenland warden geaccepteerd, vooraleer ons eigen publiek in zijn composities of in zijn talent gaat geloven. Voor onze schilders en onze romanschrijvers stelt men niet dezelfde hoge
eisen. Deze ongunst of onverschilligheid bij het publiek is ten dele het gevolg
van onbekendheid met een repertorium, dat het in de concertzaal zelden en op
de grammofoonplaat al even schaars krijgt te beluisteren. In de brochure Uitbreiding van het beroepsorkest in Belgie, in 1959 door de Koninklijke Vlaamse
Academie uitgegeven, wijst de Commissie voor de Verspreiding van de Belgische Muziek van de Klasse der Schone Kunsten op de overdreven centralisering
te Brussel van het Belgische orkestwezen, en op de totale afwezigheid van Belgische werken, zowel Waalse als Vlaamse, op de programma's van het Paleis
voor Schone Kunsten. Van het „Nationaal Orkest", dat de belangen der „Societe Philharmonique de Bruxelles" dient, wordt daarin gezegd, dat het zijn
naam allerminst te danken heeft aan het uitvoeren van Belgische muziek.
De componisten zelf, vooral voor orkestwerk of opera, kunnen de grate bedragen niet besteden die nodig zijn voor het drukken van hun werk; zelfs wan-
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neer een orkest bereid is hun werk uit te voeren, kunnen zij vaak de onkosten
niet dragen voor het uitschrijven van het orkestmateriaal.
De Vlaamse radio-omroep heeft de laatste vijftien jaar verdienstelijk werk
verricht door tientallen Vlaamse nagenoeg onbekende orkestcomposities te programmeren voor uitvoering door het groot symfonie-orkest, en deze uitvoeringen
op band vast te leggen. Ook het Ministerie van Openbaar Onderwijs heeft
talrijke Decca-opnamen van Belgische muziek gesubsidieerd. Lokale initiatieven
als de compositiewedstrijden door het Provinciebestuur van Antwerpen, met
uitvoering van de bekroonde werken zijn ook zeer te waarderen. Wat de Vereniging Cebedem verricht met vrij behoorlijke middelen voor het drukken en
verspreiden van Belgische composities moet niet worden onderschat. Oak de
Dienst voor Culturele Betrekkingen van het Departement Openbaar Onderwijs
heeft in bepaalde gevallen geholpen. Wanneer de Culturele Autonomie van
hoog tot laag aan Vlamingen het behartigen van hun eigen belangen zal toevertrouwen, zal op al deze gebieden met meer doorzicht en op ruimere schaal
kunnen warden gewerkt.
Het blij ft niettemin een feit dat het Vlaamse publiek in het werk van zijn
eigen meesters onvoldoende gelooft: een gemis aan fierheid en een snobisme
dat scherp contrasteert met de nationale trots van andere landen b.v. van het
Nederlandse, Zwitserse, Engelse concertpubliek, dat zijn componisten en uitvoerders krachtig waardeert en steunt en hun de weg over de eigen grenzen
weet te effenen. Waarom zou het Vlaamse publiek voor zijn eigen componisten
en musici niet een deel van de geestdrift overhebben dat het zo warm aan zijn
vedetten van de lichte muziek en aan zijn sportfiguren schenkt?
Een andere vraag is die van de expansie naar buiten: in hoeverre is de huidige
Vlaamse muziek bekend in het buitenland, welke weerklank vindt zij in de
wereld ? Het antwoord is te vinden in de publikatie door internationale muziekuitgeverijen, of het overnemen van Vlaamse uitgaven in hun fondscataloog; in
de programma's van concertverenigingen en radio-uitzendingen, in wat er over
de Vlaamse muziek van deze eeuw geschreven wordt in recente muziekhistorische publikaties (overzichten van de moderne muziek, encyclopedieen e.d.).
Inzake publikaties zijn een niet gering aantal Vlaamse composities opgenomen
door Oostenrijkse, Duitse, Franse en ook Amerikaanse firma's; de uitvoeringen
van Vlaams werk in het buitenland blijven echter zeer zeldzaam. Wat buitenlanders schrijven over de Vlaamse — en trouwens ook soms Waalse — muziek
van de laatste eeuw getuigt doorgaans van grate onwetendheid, soms zelfs van
opzettelijke kleinering. Zo zeer zelfs dat de Koninklijke Vlaamse Academie, bij
monde van voornoemde Commissie, verleden jaar in officiele brieven de uitgevers van sommige publikaties heeft gewezen op de ongehoorde behandeling van
onze kunst en beloofd heeft, deze publikaties openbaar als onbetrouwbaar en
tendentieus te bestempelen, indien bij een herdruk de vergissingen niet worden
rechtgezet. Voorzeker speelt de taal hier een rol: wat in het Nederlands over
onze muziek verschijnt heeft zelden een internationale weerklank, en op waarderi:ng door onze Franstalige landgenoten valt helaas niet te rekenen.
Men bewere niet, dat het voor een klein land ondenkbaar is, zijn kunst een
weerklank te doen vinden vergelijkbaar met die der grate wereldmachten, laat
staan een leidende rol te spelen in het internationale muziekleven. De gouden
eeuw der Nederlandse polyfonie, de Europese expansie van de muziek uit onze
gewesten van Okeghem tot Lassus en Sweelinck logenstraft deze bewering.
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Wanneer een land beschikt over voortreffelijke opleidingscentra, gedragen
wordt door een sterk cultuurdynamisme en openstaat voor de internationale
geestesstromingen, dan kan het aan zijn kunst een weerklank verschaffen die
buiten verhouding staat tot zijn demografische of economische betekenis in de
wereld. Toen in 1862 A. W. Ambros de periode 1450-1600 betitelde als „Die
Zeit der Niederlander", omdat toen voor de musicus uit de Nederlanden zijn
afkomst alleen reeds een aanbeveling was, zoals later voor de Italiaan, bevestigde hij slechts wat voor de muziekhistorici als een evident feit moet worden
erkend. Vooral voor de periode 1470-1560 wemelt het immers in de Italiaanse,
Spaanse, Duitse, ook wel Franse bronnen van werken geschreven door musici
uit de Nederlanden; hun aantal is er vaak grater dan dat van werken uit het
land van herkomst dezer bronnen. De zangerslijsten en betaalstaten van musici
in genoemde landen vertonen hetzelfde beeld. Dit kan slechts betekenen dat de
Nederlanden toen de compositiestijl schiepen, de meest begeerde uitvoerders
leverden en de uitvoeringspraktijk bepaalden. Het Europese overwicht van de
Nederlandse muziek ten tijde van de Renaissance is een der mooiste bladzij den
uit onze cultuurgeschiedenis.
Al liggen de culturele verhoudingen in de twintigste eeuw natuurlijk geheel
anders, toch kan ook nu een klein land veel bereiken, wanneer het rationeel zijn
cultuurpolitiek opbouwt, en deze met moderne middelen nastreeft. In andere,
met België vergelijkbare landen als Zwitserland en Nederland heeft men dit
terdege begrepen.
Wanneer in Zwitserland een internationale bijeenkomst plaats vindt die verband houdt met de muziek, dan ontvangt iedere deelnemer vanwege de Schweizerische Tonkiinstlerverein een pakket met documentatie en publikaties over het
Zwitserse muziekleven, de conservatoria, en vooral de levende componisten.
Ons trof daarbij a.m. het uitvoerige en fraai geillustreerde boek: Forty Contemporary Swiss Composers, gepubliceerd in twee niet Zwitserse talen, Engels en
Spaans, ten gerieve van de Zwitserse gezantschappen over de gehele wereld, met
de bedoeling am 40 moderne componisten, minder bekend, zo heet het in het
boek, dan Arthur Honegger, Frank Martin of Othmar Schoeck, voor te stellen
door een karakterisering van hun persoonlijkheid en een keuze van hun werken,
vooral van die welke op fonoplaat verkrijgbaar zijn.
Vooral Nederland ontplooit thans een dynamische en doelmatig gerichte
expansiepolitiek ten gunste van zijn componisten en uitvoerende kunstenaars.
Deze expansiewil wordt gedragen door een bloeiend muziekleven; er zijn elf
provinciale symfonie-orkesten, waar men wachtlijsten voor de abonnementen
moet aanleggen, en een degelijk muziekonderwijs in alle graden. De stichting
Donemus te Amsterdam, die sedert vele jaren met zichtbaar resultaat ijvert voor
het verzamelen, drukken en bekendmaken van het werk van Nederlandse toondichters, geeft sedert 1959 ook een rijk geillustreerd tijdschrift uit, bestemd
voor de gezantschappen en buitenlandse belangstellenden: Sonorum speculum,
A Mirror of Dutch Musical Life, dat zijn titel alle eer aandoet. Thans is Donemus ook begonnen met anastatische partituurdrukken van een aantal composities
op speciaal formaat, met in de kaft de grammofoonopname van het werk. Deze
warden door de culturele diensten van de ambassades aan concertverenigingen
in het buitenland bezorgd. In 1960 verscheen de bundel: Music in Holland; in
het Engels uitgegeven voor verspreiding door de diplomatieke diensten over de
gehele wereld. Het boek noemt zichzelf: „A review of contemporary music in

362

150 JAAR MUZIEKLEVEN IN VLAANDEREN (1810-1960)

the Netherlands", met bijdragen van de musicoloog Edw. Reeser, de uitgever
van het tijdschrift Mens en Melodie, de muziekdirecteur van Radio NederlandWereldomroep, de hoofdinspecteur voor het muziekonderwijs, de secretaris van
de Stichting Donemus; er is zelfs een bijdrage over „Onze lichte Muziek". Het
boek bevat de adressen van alle besproken componisten, organisaties, orkesten
en conservatoria.
Deze opsomming wijst niet alleen op een vruchtbare samenwerking, zij toont
ook aan hoezeer onze Buren begrijpen dat het moderne muziekleven veel meer
is dan een relatie componist-uitvoerder-concertbezoeker. Het vormt een reusachtig complex in het moderne levensbeeld: de radio, de grammofoonplatenfirma,
de muziekdrukkerij, de publiciteitsorganen spelen er een belangrijker rol dan
alleen de concertzaal. Het moderne muziekleven werkt met reusachtige investeringen; het is een bedrijf dat doelmatig wordt geexploiteerd, waar tussen producent en verbruiker de distributie-organen van groot belang zijn geworden.
Wanneer Nederlandse componisten, solisten en orkesten thans in de wereld een
goede naam bezitten, dan werd hun dat niet als een geschenk van de goden in
de schoot geworpen zonder inspanning van hun kant.
De vraag of iets dergelijks gebeurt in de Belgische ambassades en consulaten
ten gunste van de Belgische muziek, hoeft niet eens gesteld te worden. Wel kan
men zich afvragen of de wil daartoe bestaat en of technisch de apparatuur en de
bevoegde krachten aanwezig zijn om dit mettertijd mogelijk te maken. Beseffen
onze diplomatieke diensten voldoende, dat de negentiende-eeuwse stijl in de
internationale betrekkingen voorbij is, en dat wij leven in de eeuw van de public
relations en van de publiciteit ? Om de faam van zijn land, zijn goede naam en
zijn invloed in de wereld in stand te houden moet men thans beschikken over
een gespecialiseerde staf, over een outillering en werkmiddelen die ten minste
gelijkstaan met die van filialen van internationale handelsfirma's en industriele
concerns. Met onderbezette diensten en niet gespecialiseerde ambtenaren is dit
niet te bereiken. De alom rijzende klachten over de achterstand inzake commerciele prospectie en publiciteit bij onze diplomatieke diensten kunnen met nog
meer recht gelden inzake culturele voorlichting en propaganda. Een elementair
vereiste is de aanwezigheid van een cultuur-attaché, een bevoegd universitair
gediplomeerde die meerdere talen spreekt, bij de staf van iedere belangrijke
Belgische ambassade. Wij bedoelen iemand wiens taak bestaat in het leggen van
contacten, het bekendmaken en verspreiden van culturele waarden als de Vlaamse letteren, de Vlaamse muziek en de plastische kunsten, iemand die deze waarden kent en waardeert; wat men in eigen land pleegt te negeren of te kleineren
kan men onmogelijk in het buitenland aanprijzen. Wanneer de Koninklijke
Vlaamse Academie in de laatste jaren hierop herhaaldelijk bij de bevoegde
bewindslieden heeft aangedrongen bleek dat men in beginsel daarvoor wel te
vinden was, maar dat cultuur-attache's door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur zouden warden benoemd, wat indruiste tegen de feitelijke
autonomie van het Departement Buitenlandse Zaken. Maar worden dan militaire
attaché's of ook soms landbouw-attaché's niet door andere departementen benoemd ? Blijkbaar ligt de ware reden elders.
Het Vlaamse muziekleven zou zich, naar het voorbeeld van buiten de grenzen, moeten affirmeren door bemiddeling van de verspreide krachten tot bevordering van gemeenschappelijke belangen. Een machtig en stevig georganiseerd
Toonkunstenaarsverbond zou voorzeker heel wat kunnen bereiken. Er is meer
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samenwerking geboden (wat tot hiertoe werd verwezenlijkt, is meestal de vrucht
van persoonlijke inspanning of relaties, niet van het optreden van actieve beroepsorganen). Samenwerking met het muziekonderwijs, opdat het leerprogramma en de didactiek van de conservatoria zich soepeler kunnen aanpassen aan de
gewijzigde structuur van het muziekleven. Hoe de aan ingewijden bekende
kwaal moet worden bestreden, dat nl. benoemingen aan conservatoria vaak veel
minder op grond van beroepsbekwaamheid dan door politieke invloeden gebeuren, kan hier niet worden besproken. Samenwerking met de grammofoonplatenindustrie, door artistieke adviseurs bij het kiezen van composities en uitvoerders;
meer samenwerking met de muziekkritiek en ook de muziekwetenschap, en met
de radio-omroep.
Dit laatste organisme werd onlangs, als erkenning van zijn cultureel belang,
van het Departement P.T.T. naar Nationale Opvoeding en Cultuur overgedragen. De verhouding van de uitzendingen is er van 72,5% muziek tegenover
27,5% gesproken woord. Bij de zendtijd muziek is 50,5% gewijd aan de ernstige en 22,3% aan de lichte muziek. leder jaar verwerkt de radio een aantal
composities dat vele malen groter is dan dat van het gezamenlijke concertwezen;
zijn invloed voor het bekendmaken van composities en talentvolle solisten is
zeer groot. Hij bereikt een publiek van miljoenen luisteraars, ook buiten onze
grenzen; zijn belang voor het Vlaamse muziekleven en dus de verantwoordelijkheid van zijn leiders kunnen moeilijk worden overschat. Maar wat dan te denken van het feit, dat onder de leden van de onlangs geheel vernieuwde Beheerraad van de B.R.T., die over de benoemingen beslist, zich wel verschillende
directeuren van dagbladen en syndicale organisaties, maar geen enkele muziekdeskundige bevinden ?
Wie het goed meent met het Vlaamse muziekleven, moet deze gevoelige of
zieke plekken vrijmoedig onder ogen durven zien. Onze musici zijn cultuurdragers, die recht hebben op eerbied, steun en waardering. Het is zeker, dat aan de
terughouding van het concertpubliek t.o.v. het werk van eigen bodem en van
talentvolle uitvoerende kunstenaars te weinig aandacht werd besteed. Bij de
goede muzikale belangstelling van onze bevolking werd de band met de eigen
kunst al te zeer verwaarloosd. Niets veroorlooft ons, ten overstaan van de
Vlaamse produktie der laatste halve eeuw, aan het technisch kunnen en nog
minder aan de artistieke scheppingskracht van onze componisten te twijfelen.
Deze bedenkingen, ingegeven door het panorama „150 jaar Muziekleven in
Vlaanderen" zijn geen academische bespiegelingen waarover men in lengte van
jaren rustig kan confereren. De tijd die ons rest is kort. De snel vorderende
Europese eenmaking, gepaard gaande met de culturele wedijver van de grote
mogendheden, houdt gevaren in voor onvoldoend gesteunde en georganiseerde,
en zelfs in het binnenland bedreigde cultuurwaarden als de onze. Het is goed,
dat wij ons daarvan terdege bewust zijn.

LETTERKUNDIGE
KRONIEK

Leila Baalbeki
en de vrouw in de Islam
J. DE WIT

ETROLEUM en politiek brengen op gezette tijden het Arabische woestijnp
zand in beweging; er zijn echter ook minder ruchtbare en diepergaande veranderingen in het land van de halve maan. De menselijke betrekkingen zijn er
van oudsher hecht geregeld; weinig dingen echter zijn er zo vast verankerd als
de plaats van de vrouw. Dat deze diepgaand verschilt van die van de westerse
vrouw, hierover zijn westerse reizigers die met meer of minder haast hun bevindingen in Arabische landen te boek hebben gesteld, eensgezind. Een communis
opinio van wat het Westen zo al denkt over de Oosterse vrouw kan men terug
vinden in de z.g. „oosterse" film made in Hollywood. Gesluierde vrouwen opgesloten achter tralies in een harem zorgen voor de vereiste zwoele sfeer. In
zoverre echter de vrouw in dergelijke films voornamelijk verschijnt als lustobject
voor de Arabier, is er niet geheel naast de roos geschoten.
Bousquet in een studie die niet geheel zonder kwaliteiten is 1), concludeert
dat de vrouw in de muzelmanse wet een beslist inferieure positie inneemt. Naar
voren springende punten zijn: de kwestie van de huwelijkstrouw die alleen van
de vrouw geeist wordt, de polygamie, het ontstellend gemak waarmee de man
zijn echtgenote kan verstoten, haar positie als getuige voor het gerecht, haar
aandeel in de erfenis. De opmerking is gemaakt dat het islamitische instituut
van het huwelijk het zich tot plicht rekent de echtelieden iniet nauwer te verbinden, eerder de kloof die in de Islam tussen man en vrouw gaapt, nog te
verbreden. Weliswaar ontbreekt het niet aan moderne Arabische auteurs die
verandering in deze situatie wensen, en het is ook zo dat er in sommige islamitische staten wijzigingen gerealiseerd zijn. De wijze echter waarop zij menen
zich op islamitische bronnen te kunnen beroepen, is op zijn zachtst gezegd gezocht.
In vergelijking met het milieu waarin de Islam ontstond, heeft Mohammed
veer zeker de condities van de vrouw verbeterd. Het begraven van kleine meisjes
onder het zand wordt in de Koran een der laakbare eigenschappen der „polytheIsten", Mohammed's ergste vijanden, genoemd. Een beslissend punt is de
principiele gelijkheid van man en vrouw: „Al wie, man of vrouw, als gelovige
goede werken verricht, zal het Paradijs betreden", Koran 4, 123. In dit ondermaanse echter is de man het gezag toebedeeld over de vrouw die hij zo nodig
moet slaan. Hoewel Mohammed de oud-arabische formule voor verstoting van
de vrouw: „Gij zijt me als de rug van mijn moeder !" verwerpt, handhaaft hij
onverkort de wetten van de wegzending. Voorts is het van belang niet alleen op
te merken wat er positief over de vrouw bepaald wordt, maar ook wat er niet
gezegd wordt. Wat we helemaal niet vinden is dat de betrekkingen tussen man
en vrouw geregeld zouden kunnen warden door zoiets als lief de. Wanneer in
1 ) La morale de l'Islam et son ethique sexuelle, par G. H. Bousquet, prof. a la
fac. de droit d'Alger, Paris, 1953, p. 89 e.v.
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een nog te noemen moderne Arabische roman de vrouw in de huwelijksnacht
aan haar echtgenoot vraagt: hou je van mij ? dan wordt ze geslagen en uitgekreten voor goddeloze die de gewijde taboes verbreekt.
Het was in het begin van deze eeuw dat zich stemmen deden horen die wijziging in de aloude status van de vrouw verlangden. In 1899 verscheen De bevrijding van de vrouw van de „wader van het Arabisch feminisme" Qasim
Amin. Een vinnige strijd speelde zich of rondom een concreet symbool: de
sluier die de vrouwen verplicht waren te dragen. De beweging voor de emancipatie van de vrouw maakt deel uit van de Arabische Renaissance, een hoogst
belangrijke vernieuwing in de litteratuur die zich in de negentiende eeuw openbaart. In een interessant boek over Taha Husayn stelt Cachia dat de Arabische
Renaissance wellicht ook buiten de „challenge" van het expanderende Westen
aan de Arabische wereld am ontstaan zou zij n. Maar het is uiterst twijfelachtig
of het streven naar verbetering van het lot van de vrouw een beweging is, die
uit het hart van de Arabische samenleving naar boven had kunnen komen: de
islamitische traditie geeft geen aanwijzing in deze richting, integendeel. Een
factor van belang is het feit dat er meisjesscholen warden opgericht, weliswaar
schoorvoetend, en in een heel wat trager tempo dan de jongensscholen, maar zij
komen er, overal waar de economische omstandigheden het mogelijk maken
(petroleum !). Op de duur bewerkstelligen zij een erosie in de verstarde positie
van de Arabische vrouw. Welke invloeden mobiliseren de publieke opinie op
dit punt?
Nu en dan opduikende artikelen in de Arabische pers doen veronderstellen
dat, zo de verandering in de status van de vrouw zich al niet aan het voltrekken
is, de aandacht voor deze aangelegenheid toch niet aan de publieke aandacht
ontglipt.
Drastisch wordt het probleem aan de orde gesteld in het opzienbarende boek
„Ik leef !" een roman van min of meer autobiografisch karakter, van de jonge
muselmanse schrijfster Leila Baalbeki 2). De Arabische critici begroeten in haar
de opstandige die zich energiek verzet tegen de leefsfeer van de huidige en
vorige generatie. Een tijdelijk verbod in Egypte — am politieke redenen, die
echter een volmaakt ondergeschikt thema in het boek vormen — en een reserve
in conservatieve kringen verhinderen de regelmatig terugkerende toejuichingen
in de pers niet. De carriere van de schrijfster schijnt gemaakt: in korte tijd verschenen enige herdrukken en vertalingen in het Spaans, Engels en Frans. „Ik
leef !" is genoemd „le cri de revolte de la femme musulmane". Het is waar dat
reeds andere arabische schrijfsters hun protest hebben doen horen, maar nog niet
in hun eigen taal. Hier echter heeft de gebruikelijke romantische klaagzang van
de voorgangsters het veld moeten ruimen voor een heel andere toon die zich al
aanmeldt in de uitdaging: „Ik leef !"
Kort gezegd bevat „Ik leef ?" de ervaringen van Lina, een meisje uit een
welgesteld Beiroets milieu, dat zich, verwikkeld in moeilijkheden met de ouders,
een eerste baan, bevriendheid met een Irakse student, een waarom in haar leven
zoekt te realiseren. In hoge mate ongewoon voor de Arabische letteren is de
2)

Ana ahya, door Layla Balbakki, Editions Dar Majallat Chi'ir, Beyrouth, 1958,

327 biz.
Je vis, in het Frans vertaald door M. Barbot, Ed. du Seuil, Paris, 1961. De vertaling is prijzenwaardig, maar laat ongeveer een derde weg.
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openhartigheid waarmee de persoonlijke strevingen en lichamelijke gewaarwordingen worden meegedeeld. Het benadrukken van de vrijheid, de overgave aan
de concrete bestaanservaring en de wil om „echt" en zonder illusies te leven,
geven het geheel een existentialistische klank waar de overigens kritiekloze
Arabische critici als om strijd de aandacht op vestigen.
Dat een jonge mens overhoop ligt met zijn ouderlijk milieu, is bepaald niet
iets wat beperkt zou zijn tot de Arabische jeugd. De oppositie vormt een welhaast onvermijdelijk deel van de ontwikkeling van de adolescent die zijn volwassen persoonlijkheid zoekt te vinden. Opvallend is hier de gepassioneerdheid
waarmee de strijd gevoerd wordt, en vooral dat er aan beide zij den het gevoel
bestaat dat hier iets nieuws, iets ongehoords aan de gang is. Ongehoord, omdat
we in een muselmans milieu zijn, waar de zoons en nog veel meer de dochters
zich zo strikt mogelijk hebben te conformeren aan de gedragsregels die van de
ouders, d.w.z. de vader uitgaan. Lina's vader verschijnt ons dan als een onscrupuleuze koopman wiens wil in huis wet is. Slaafse verering van de kant van
Lina's moeder die in de ogen van Lina alle waardigheid verliest door de wijze
waarop zij onderworpen de gunst zoekt van de almachtige echtgenoot, van wie
Lina suggereert dat hij haar bedriegt. In tegenstelling tot haar twee gedweee
zusters tracht Lina zich aan de beknotting te onttrekken. Het zijn van die kleine
feitj es als helemaal alleen naar de film gaan, zonder permissie haar haar laten
knippen, wegblijven van tafel, zelfstandig een baantje aannemen in een agentschap, en vooral de ontmoetingen met een student in een studentencafe die het
bestaan van het jonge meisje markeren en als grate gebeurtenissen op weg naar
zelfbevrij ding worden gevoeld, in dezelfde mate als zij met toenemend afgrijzen in de familiekring warden ontvangen.
Het gezag betwistend van de instanties die haar voorschrijven hoe zij te leven
heeft, maakt zij zich los uit een grater verband. Zulk een strijd gaat dus gepaard
met eenzaamheid, het is er a.h.w. de prijs van. Gevoelens van eenzaamheid, ja
een intens gevoel van onbehagen doortrekken het boek van Leila Baalbeki, tot
een van de laatste regels toe: „De diepe stilte in deze zijstraat, geaccentueerd
door het verwijderd gerucht van het rumoer in de grote verkeersstraten, de
gesloten ramen, zij jagen me angst aan" (p. 326).
Van de adolescent kennen we voorts het beschroomd vertrouwen zoeken bij
anderen en het zich in zijn wanhopig pogen tot toenaderen teruggestoten weten.
Een tot het uiterste gespannen gevoeligheid, een geconcentreerd weten van de
eigen aanwezigheid, een met de eigen figuur geen raad weten, Lina vertelt het
ons in details: „de (haar) figuur schuifelt over het trottoir . en vermijdt het
met de stroom der mensen mee te lopen, om iedereen te laten merken dat zij
lee& En hier gaat het haar om: dat de mensen haar bestaan zullen bespeuren"
(p. 116). Zo ontdekt zij een nieuwe wereld „waar de anderen niet zijn". En het
is juist in haar nieuwe baan dat zij haar zelfstandigheid ontdekt: „ik ben dus
een onafhankelijke wereld . de anderen zijn er geheel buiten de muren"
(p. 45).
De ontdekking van een nieuwe wereld gaat gepaard met het inzicht iets
verloren te hebben: „Ik ben geen westerse, maar ook niet meer helemaal een
oosterse" (p. 53). „Ik ben in ons huis een verlorene . . . Ik ben niet vrij en ik
ben geen slavin" (p. 76). In het conflict verovert Lina iets wat de strijd loont,
het maakt haar vrij. Zij stelt haar vrijheid boven het ideaal van b.v. de Algerijnse vrijheidsstrijder of van de communistische student Baha:
echter beijver
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me voor een vrijheid van een andere snort: voor de vrijheid van het individu . ." (p. 182) „maar ik zal me nooit buigen voor de gedachten van Welk
wezen ook, al zou dat wezen God zijn !" (p. 183). Allerminst zal zij de traditionele dienstbaarheid aan de echtgenoot aanvaarden; wanneer Baha vraagt wat een
vrouw dan nog wel meer zou kunnen verlangen dan dat een echtgenoot haar een
armband geeft en in een huis doet wonen (symbolen voor het huwelijk), dan is
het antwoord: „Zij wil deelgenootschap, zij verlangt dat haar echtgenoot haar
partner maakt in het leven dat hij leeft" (p. 186). In mohammedaanse verhoudingen is dit een volstrekt revolutionaire gedachte, zoals ook het idee „leven"
tevoren een onbekend idee was in de Arabische litteratuur. Zich hiervan bewust
zijnde vraagt Lina: „Ben ik niet ouder, d.w.z. rijper dan mijn vader, mijn moeder, of zelfs mijn grootmoeder ? Ik beleef heel mijn leven, terwijl zij enkel op
de rand er van leven" (p. 137).
Een persoonlijke leefvorm opeisen, we kunnen er ons in het Westen geen
voorstelling van maken hoe hoog de prijs daarvan kan zijn. De communistische
student Baha, een karakter letterlijk verscheurd door haat en ressentiment, zegt:
„Als iemand van ons probeert zijn leven los te maken van het Leven van zijn
vader bedoeld zijn de patriarchale verhoudingen dan wordt hij tegengehouden, dan is hij een rebel, dan vervloekt men hem! En erger nog: zijn leven
lang wordt hij langzaam vermoord door strijd, eenzaamheid en leed!"
Lina's uitspraak: „Ik geloof alleen maar in tastbare realiteiten" (p. 135),
vindt haar bevestiging in de hoogst epidermale stijl van de schrijfster. Van het
milieu van het agentschap of de universiteit bereiken ons slechts de schaduwachtige reflecties van een wezen dat op naieve manier bezig is met zichzelf.
„Slechts de straat is een stuk van mezelf" (p. 234). Het trottoir is „bezield".
Nog meer aandacht gaat uit naar haar andere levensomlijsting, haar kamer. Veel
hoofdstukken beginnen of eindigen telkens weer in het toevluchtsoord waar zij
zich terugtrekt van de strijd, waar ze ongestoord kan dromen: haar bed. De
sensuele indruk wordt nog versterkt door de onverhulde erotiek der gedachten.
Als b.v. Lina de vingers wringt en haar ring wegglipt, dan „komt de gedachte
in me op dat ook mijn kleren van mijn lichaam afvallen" (p. 69). Oak in haar
tweede roman hebben de mannelijke figuranten altijd iets dierlijks. In „Ik leef !"
verschijnt Leila Baalbeki nog geheel als de adolescente die opgaat in de problemen rond sexualiteit en autoriteit. Gebrek aan pudeur en onbeteugelde fantasie
zouden in het teken kunnen staan van de revolte van de Arabische schrijfster
tegen de bestaande fatsoensnormen; moeten we echter Bousquet geloven, dan
staan haar opvattingen veeleer in functie van haar islamitisch milieu: „Le concept islamique de la chastetê me parait mecanique, exterieure" (p. 148 in diens
boek).
Met Francoise Sagan met wie Leila Baalbeki ten onrechte vergeleken wordt,
heeft zij gemeen dat haar romans zich afspelen in welgestelde kringen, zonder
sociale bekommernis. Eenmaal sijpelt er zelfs een bourgeois-opmerking tussendoor: „Ik zal mijn lichaam opheffen boven de wereld van de rijken en decadenten in onze maatschappij en elke maatschappij waarin lichamen verhandeld worden; ik zal ook ermee zweven boven het vuil van de lijken van de fanatieken en
verblinden van de klasse der armen die niets anders in hun leven hebben dan
hun lichaam en het heilig boek" (p. 219). Merkwaardig is ook dat Lina hoewel
zij haar vader verafschuwt, die de huisgenoten met grote geschenken in geld aan
zich bindt, toch niet schroomt zijn geld aan te nemen.
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Drie maanden na het verschijnen van het geruchtmakende boek werd de
schrijfster vanuit de onbekendheid voor het forum gehaald van een academisch
milieu, waar ze een voordracht houdt getiteld: „Zander maskers". Zij maakt
zich tot spreekbuis van wat de Arabische jeugd bezielt. Hoewel zij grondig de
huidige levenssfeer in het Nabije Oosten hekelt, behoudt het geheel toch een
zekere frisheid en optimisme. De weerklank die zij van alle kanten op haar boek
ontvangen heeft, doet haar beseffen dat zij niet alleen staat in haar appel; het
voegt een nieuwe dimensie aan haar bestaan als schrijfster toe. Haar individuele
problematiek, goeddeels te begrijpen uit haar adolescentiemoeilijkheden, verwijdt zich tot een horizon die heel wat meer omvat dan een stadskwartier van de
Libanese hoofdstad. Vooralsnog echter is de hoofdpersoon Lina met de stoutmoedige affirmatie: „Ik leef !" tot een echec gedoemd. Een eigenaardige zwaarte
houdt de vogel die op wil vliegen, aan de grand. Het onbehagen en de onvervuldheid vindt men terug in het eerste maar ook in haar tweede boek. Als de
student Baha haar laat schieten, heeft Lina een lucide ogenblik, zij bezit niets
meer: „noch Baha, noch een kind, noch een baan, noch een studie. Comedie,
comedie, comedie". En tegen het einde: „Ook dit is een mislukte paging . . . .
ik ben een rijk dat niet sterft" (p. 325).
In 1961 verscheen haar tweede boek „De Godenmonsters" 3). Leila wijst drie
machten aan die volgens haar op verborgen, verderfelijke manier het leven in
een Arabisch milieu beheersen, t.w. de adoratie van het kind, de obsessie van
het verleden en de vrees voor de dood. Een onzinnig verlangen naar een kind
wordt ons voorgesteld in een ongelukkig gehuwde vrouw die als surrogaat er
een pop op na houdt. Haar man is een professor in de historie, een troosteloze
figuur die het heden ontvlucht in herinneringen aan halve en hele amoureuze
avonturen van hemzelf. Hij maakt kennis met het jonge meisje Myra, die te
levendig doet denken aan de hoofdpersoon van Leila's eerste roman dan dat
we niet zouden mogen aannemen dat zij haar problematiek voortzet. Myra gaat,
hoe kan het anders, gebukt ander de tyrannie van haar vader. Het zijn weer de
levendigste bladzijden van de schrijfster! Die tyrannie is hier van zeer bijzondere aard: haar vader is dood, bligt echter de familie beheersen vanaf zijn portretten die de moeder pieteitsvol overal in huis heeft opgehangen, tot in de badkamer toe. Heeft het kind iets uitgehaald, dan sleurt de moeder het op de knieen
voor het portret, om dan met haar echtgenoot aan de wand hardop in beraad te
gaan op welke wijze het kwaad bestraft dient te worden. Deze kwalijke pedagogische kunstgreep bespreekt Myra zonder een zweem van bevrijdende humor
met een vriend. Het portret van de overleden tiran figureert voor de vrees voor
de dood; het boek biedt verder geen aanleiding om dit derde godenmonster in
verband te brengen met een Nietzschaanse god-is-dood-problematiek.
Kan Leila de vraagstukken die in de godenmonsters worden aangeroerd, tot
een einde voeren? Anders gezegd, zijn de verlammende machten te overwinnen?
De vrouw wier leven beheerst wordt door het kind, gaat onder tragische omstandigheden dood. De geschiedenisprofessor kwijnt verder in een zinloos bestaan.
Aileen de vrees voor de dode wordt overwonnen. Overtuigd door haar in korte
tijd geemancipeerde dochter neemt de moeder van Myra een kloek besluit en
slaat alle portretten stuk! Op haar uitroep: wat blijft me nu nog over? zegt
3)

Al Alihat al mamsiikhat, Beyrouth, 1960, 192 blz.
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Myra de winst te zoeken in het feit „d.at haar moeder een beslissing heeft durven
nemen, dat zij nu een nieuwe fase met ons kan beginnen".
Men zegt dat de eerste echte Arabische roman nog geschreven moet worden.
Ook de „Godenmonsters" verandert niets aan die uitspraak; daarvoor valt het
verhaal naar Arabische gewoonte nog te zeer in verhaaltjes uiteen. De onrijpheid van haar tweede roman versterkt de verwachtingen niet die men omtrent
het litteraire talent van Leila zou kunnen koesteren. Zij is eigenlijk weinig
imaginatief begaafd, hetgeen een soort voordeel biedt, dat zij nl. interessante
feiten aanbrengt; zelf verzekert zij overigens „alleen de werkelijkheid weer te
geven".
De islamitische schrijfster ontwerpt een beeld van een arabische jeugd die aan
een nieuwe oriëntatie toe is, maar waarheen? De perspectieven zijn ook in het
Arabische werelddeel niet rooskleurig; er is weinig richtinggevends nu de Islam
sterk aan kracht inboet en bepaald op het punt van de emancipatie van de
vrouw als een rem ervaren wordt. Het is weer een van de stenen die in het
Oosten aan het rollen zijn gebracht door het Westen.
„Ik leef !" is veeleer een smeekbede: „Ik zou willen leven !" In het aspect van
de wijziging van de bestaanscondities van de Arabische vrouw menen wij wel
het voornaamste aspect naar voren gehaald te hebben. Het epidermale karakter
van de meest bekende Arabische schrijfster van dit ogenblik, anders gezegd haar
onrustbarende geestelijke ondiepte — wat iets geheel anders is dan het gebrek
aan eruditie dat sommigen Leila Baalbeki verwijten — onthult meer over de
geestelijke deformatie waaraan de vrouw in het islamitisch cultuurpatroon onderworpen is, dan de feitelijkheden waarmee haar romans zijn geillustreerd.
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Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

de Finse president, Kekkonen, en zijn minister van buitenlandse
T ERWIJL
zaken, Karjalainen, een uitgebreid bezoek brachten aan de V.St. en hier-

mee, evenals met de associatie van Finland met de E.V.A.-landen, demonstreerden, dat zij hun contacten met het W. wensten te handhaven, beriep in Moskou
de Russische minister van buitenlandse zaken, Gromyko, zich op het Fins-Russische verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bij stand om gegeven de internationals gespannen situatie onderhandelingen te beginnen over
maatregelen ter beveiliging van de grenzen van beide landen.
Rusland stelde hierbij, dat speciaal in het Oostzee-gebied de toestand steeds
ernstiger werd en het wees op de volgende feiten. Er wordt reeds lang anderhandeld over een Deens-Duits eenheidscommando over het Oostzee-gebied; dit
voorstel, oorspronkelijk afkomstig van de Nato-opperbevelhebber, generaal
Norstad, werd op aandringen van Denemarken gewijzigd en over dit geamendeerde voorstel wordt nu nog steeds gesproken; reeds op 31 augustus protesteerde de S.U. hiertegen en begin oktober verklaarde de Deense regering, dat er
hier geen sprake was van steun verlenen aan een W.-Duits militairisme, zoals de
S.U. beweerde, maar dat het ging am een Nato-commando, dat ander Deens
bevel zou komen en dat slechts zou handelen, indien er een aanval op een der
Nato-landen zau warden gedaan. Verder wees de S.U. in haar nota van 30 aktober aan Finland ap de houding van Noorwegen, dat in het kader van de Nato
o.a. aan W.-Duitsland bevoorradingsfaciliteiten had aangeboden. Ook over de
Zweedse houding was Rusland niet tevreden, daar het wapens leverde aan de
W.-Duitse militairisten en tenslotte werd ook kritiek geuit op sommige Finse
kringen, die sympathiek zouden staan t.o.v. de Nato-maatregelen en zodoende
de Finse neutraliteit bedreigden. Uiteindelijk kwam de Sovjetnota dus neer op
het grate gevaar, dat te duchten was van een herleving van het W.-Duitse militairisme en van een versterking van de Nato.
Voor Finland was de situatie ernstig. Zou de S.U. een paging gaan doen om
het te dwingen zich bij het Pact van Warschau aan te sluiten, zoals zij dit vroeger reeds heeft geprobeerd ? Zal zij eisen, dat Sovjet-militaire bases op Fins
grondgebied mogen worden gevestigd ? Of is het slechts de bedoeling am via
Finland de andere Scandinavische landen te intimideren en hen af te brengen
van verdere samenwerking met het W. ? Overal heerste ernstige bezorgdheid,
maar president Kekkonen stuurde alleen zijn minister van buitenlandse zaken
onmiddellijk naar huis en werkte zelf zijn programma in de V.St. af, voor hij op
de van tevoren vastgestelde dag naar zijn land terugkeerde. Vervolgens zond hij
Karjalainen naar Moskou, niet am te onderhandelen maar am te informeren,
wat men daar nu eigenlijk bedoelde. Kart na diens terugkeer in Helsinki kondigde Kekkonen aan, dat het parlement zou warden ontbonden en dat er in
februari nieuwe verkiezingen zouden plaats hebben. Hierin zag men een aanduiding, dat Moskou in de gegeven omstandigheden niet voldoende vertrouwen
had in de op een minderheid steunende regering van de Boerenpartij en hoopte
bij de nieuwe verkiezingen de mogelijkheid te openen voor een solide meerder-
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heidsregering, waaraan zo mogelijk ook de communistische partij — nu reeds
de sterkste in het parlement — zou deelnemen. Anderen zagen in deze ontbinding een manoeuvre van Kekkonen om door deze concessie aan Rusland uitstel
te krijgen van de militaire besprekingen waarom de S.U. had gevraagd.
Enkele uren voor het bekendmaken van de ontbinding van het parlement had
de Finse regering een communique uitgegeven over de Moskouse besprekingen,
waaruit moest blijken, dat de S.U. eigenlijk niets anders had verlangd dan dat
Finland de „Paasikivi-lijn" zou handhaven. Hieronder verstaat men een politiek
van strikte neutraliteit, genoemd naar de in 1946 als opvolger van maarschalk
Mannerheim president geworden Finse staatsman J. K. Paasikivi, die in 1948
het boven reeds vermelde verdrag met Rusland heeft tot stand gebracht. Spoedig
bleek het echter toch anders te zijn. Blijkbaar was de S.U. niet tevreden gesteld
door de parlementsontbinding, want reeds op 16 november waarschuwde Moskou, dat het de toestand nog gevaarlijker achtte dan op 30 oktober en nodigde
Finland dringend uit tot besprekingen over de gezamenlijke verdediging. President Kekkonen reisde daarop de Russische premier, die een rondreis maakte
door Siberie, achterna en beiden hadden een ontmoeting in Novosibirsk. De Fin
kon weinig anders doen dan proberen er het beste van te maken en dit is hem
aardig gelukt. Hij heeft gebruik gemaakt van het feit, dat premier Chroestsjef
tot op vrij grate hoogte vertrouwen stelt in de neutrale politiek, die door Kekkonen wordt gevoerd, en wist zo van de Russische premier gedaan te krijgen,
dat deze „voorlopig" afziet van de eis tot onderhandelingen.
Wij kunnen slechts raden naar de oorzaken van de Russische welwillendheid.
Waarschijnlijk heeft hier een rol bij gespeeld, dat Hanka, de voornaamste tegenstander van Kekkonen bij de in januari a.s. te houden presidentsverkiezingen,
zijn kandidatuur heeft ingetrokken, waardoor Chroestsjef grotere zekerheid
kreeg, dat Kekkonen de leiding zal houden en zijn neutraliteitspolitiek zal kunnen voortzetten. Misschien heeft ook een rol gespeeld de overweging, dat grotere Russische druk op Finland de Scandinavische landen nog meer kopschuw
zou maken en zou kunnen leiden tot nauwere aansluiting van Noorwegen en
Denemarken bij de Nato. Tot deze laatste overweging zou het optreden van de
Noorse minister van buitenlandse zaken, Lange, hebben bijgedragen. Deze had
eerst in Moskou een onderhoud met zijn Russische collega, Gromyko, en met
vice-premier Mikoyan, waarin hij duidelijk heeft gezegd, dat Noorwegen zich
terstond bij de Nato heeft aangesloten, omdat het inzag, dat het alleen zijn vrij heid niet zou kunnen handhaven; dat binnen de Nato W.-Duitsland bondgenoot
van de Noren is, maar dat deze, noch de W.-Duitsers, noch de gehele Nato
offensieve bedoelingen tegen Rusland koesteren. In een onderhoud met Chroestsjef einde november in Moskou heeft Lange ook bij hem begrip voor het Noorse standpunt weten te wekken.
In dit verband menen wij te moeten wijzen op het reeds eeuwenoude streven
van Rusland naar verbindingen met open zee. Het is een van de knelpunten van
de Russische positie, dat de Oostzee zo gemakkelijk door de Sont is of te sluiten,
evenals trouwens de Zwarte Zee bij de Dardanellen en de Middellandse Zee bij
Gibraltar en Suez. Het is van Russisch standpunt begrijpelijk, dat er geprobeerd
wordt deze grendels te beinvloeden en terwijl enerzijds de aansluiting van Denemarken, Noorwegen en eventueel Zweden bij de Nato voor Rusland uiterst
nadelig zou zijn, zou anderzijds volledige sovjetisering van Finland voor genoemde Scandinavische landen kunnen leiden juist tot nader aansluiting bij de
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Versterking van deze organisatie kan geenszins in de bedoeling liggen
van de Russische politiek.
Dit laatste is ook de reden waarom Rusland nu al geprotesteerd heeft in
Wenen tegen plannen om zich aan te sluiten bij de E.E.G.; gezien deze laatste
niet alleen een economisch, maar ook een politiek samengaan nastreeft, zou
Oostenrijk zodoende het W. versterken en in strijd met het Oostenrijkse vredesverdrag handelen. Oostenrijk heeft er al op gewezen geen aansluiting te overwegen, hoogstens associatie, maar het lijkt ons voor Moskou moeilijk dit verschil
aan te voelen. Daarom kan de S.U. ook niet goedvinden, dat de Gaulle van
Frankrijk een kernmogendheid wil maken, of dat enkele Duitse kringen eigen
kernwapens voor W.-Duitsland opeisen; zij schrikt van de groeiende eenheid in
W.-Europa, want deze kan een geweldige macht gaan vormen — al zal dit nog
wel enige tijd duren maar zij ziet niet in, dat Naar optreden ook weer de
oorzaak is van die zich ontwikkelende eenheid in het Westen.
De Algemene Vergadering der V.N. heeft natuurlijk gesproken over de kernproeven. Op 6 november werd een resolutie aangenomen waarin werd aangedrongen op opschorting van alle proeven met kernwapens; onder de tegenstemmers bevonden zich zowel de S.U. als de V.St. Enkele dagen daarna werd een
Amerikaans-Engelse resolutie aangenomen, waarin gevraagd werd om voortzetting der onderhandelingen over een verdrag betreffende het stopzetten van de
proeven, waarbij dan tevens een controle-systeem zou worden ontwikkeld zonder
recht van veto; voor 14 december zou verslag over de vorderingen moeten worden uitgebracht aan de ontwapeningscommissie der V.N. Ingevolge deze resolutie stelden Engeland en de V.St. de Sovjet-Unie voor de besprekingen in
Geneve te hervatten; de laatste ging hiermee akkoord en lanceerde kort voor de
hervatting op 28 november een voorstel om onmiddellijk alle kernproeven te
staken zonder echter te spreken over internationale controle op naleving hiervan;
dit kon wachten tot overeenstemming over algemene ontwapening zou zijn
bereikt; verder stelde zij voor ook Frankrijk tot de besprekingen uit te nodigen.
Daar de V.St. en Engeland hierop terstond verklaarden er niets voor te voelen
nog eens om de tuin te worden geleid, zoals tijdens de vorige serie besprekingen, toen de S.U. kalm alle voorbereidingen trof voor nieuwe kernproeven en
de onderhandelingen afbrak, toen zij hiermee klaar was, was er van de hervatting al weinig succes meer te verwachten. De drie partijen zijn in Geneve bij
elkaar geweest, maar enkele dagen later verlieten de Amerikaanse en Engelse
delegatieleiders de stad alweer om de verdere besprekingen over te laten aan
hun plaatsvervangers. Officieel is het contact niet verbroken, maar beide W.
mogendheden zien geen nut in verder gepraat zolang de S.U. geen deugdelijke
internationale controle wenst te aanvaarden.
In de V.N. werd eindelijk de oplossing gevonden voor de opvolging van
HammarskjOld. Op 3 november werd de Birmees Oe Thant benoemd tot waarnemend secretaris-generaal; hij zal de functie bekleden tot 10 april 1963, de
datum waarop de ambtsperiode van zijn voorganger zou aflopen. De V.St. en
de S.U. waren na zeven weken onderhandelen gekomen tot een compromis volgens welk Oe Thant zelf zijn assistenten zou benoemen. Hij verklaarde in zijn
aanvaardingsrede hierbij rekening te zullen houden met integriteit, competentie
en geografische verspreiding; twee adviseurs noemde hij reeds nl. de Amerikaan
Bunche en de Rus Arkadiev. Met de benoeming van Oe Thant werd de positie,
die de Afrikaans-Aziatische groep in de V.N. inneemt nog eens onderstreept.
Nato.
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Oak aan een andere crisis kwam een einde; W.-Duitsland kreeg eindelijk zijn
regering, weer onder leiding van Adenauer. Hij kreeg in de Bondsdag slechts
259 stemmen — 9 meer dan nodig — ondanks het feit, dat de gezamenlijke
regeringspartijen over bijna 300 zetels beschikken; men meent, dat een aantal
leden van de Vrije Democratische Partij de regering niet heeft gesteund, waardoor deze aanzienlijk zwakker is geworden. De 20e november gingen Adenauer
en zijn nieuwe minister van buitenlandse zaken, Schroder, naar Washington
voor besprekingen met president Kennedy. Daar de dagen van de door president
Woodrow Wilson gepropageerde en gedeeltelijk ook ten uitvoer gebrachte politiek van de zgn. open diplomatie voorbij zijn, is over deze gesprekken niets
bekend geworden behalve enkele algemene frasen. Ook over het particuliere
bezoek van generaal de Gaulle aan Macmillan op 27 en 28 november is weinig
meer bekend geworden dan de veronderstelling, dat de Gaulle toeschietelijker
zou zijn geworden t.o.v. besprekingen met Rusland over de Berlijnse kwestie.
De reis van Adenauer naar de Gaulle moest wegens ziekte van de Duitse bondskanselier warden uitgesteld en zal nu in de eerste helft van december plaats
hebben, terwijI het bezoek van Macmillan aan Bonn waarschijnlijk voorlopig in
het geheel niet doorgaat. Eventueel in Washington en Londen gemaakte afspraken zullen nu pas kunnen blijken, wanneer omstreeks half december de normale
Nato-bijeenkomst in Parijs plaats heeft.
Er wordt verondersteld, dat er reeds geheime besprekingen tussen Frankrijk
en de F.L.N. aan de gang zijn, maar de voortzetting hiervan wordt dan telkens
ernstig bedreigd. In verschillende Algerijnse steden heerst een ware terreur
towel van de zijde van het O.A.S. als van de Algerijnen, alle betuigingen, dat
er geen haat tussen de twee volksgroepen bestaat, ten spijt. Algemeen verwacht
men dat generaal Salan met behulp van het leger zal proberen in Algiers een
onafhankelijke Europese staat te vestigen, als de Gaulle een akkoord met de
F.L.N. zou weten tot stand te brengen. Tegenover het O.A.S. zou zich nu een
andere geheime organisatie geplaatst hebben, die de dienstplichtigen zou aanzetten om gehoorzaamheid te weigeren aan officieren, die het O.A.S. steunen.
Als de Gaulle inderdaad onderhandelingen met de F.L.N. voert, kunnen deze
toch pas begonnen zijn na de beeindiging op 20 november van de hongerstaking
van Ben Bella en enkele andere in Frankrijk gevangen Algerijnse leiders.
De Algemene Vergadering der V.N. heeft de Nieuw-Guinea politiek van
minister Luns alle aandacht gegeven. De Nederlandse resolutie, waarin het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea-bevolking centraal was gesteld en gevraagd
was het gebied onder internationaal gezag te plaatsen ter voorbereiding van deze
zelfbeschikking, is tenslotte ingetrokken, nadat een compromis-resolutie van de
Brazzaville-landen was verworpen met 53 stemmen voor, 41 tegen en 9 onthoudingen. In deze resolutie, uitgaande van de Afrikaanse landen van het voormalige Franse Gemenebest, werd gevraagd am de hervatting van de besprekingen
tussen Nederland en Indonesia en instelling van een commissie om dit dispuut
te bestuderen en rapport aan de V.N. uit te brengen; zij behaalde niet de vereiste 2/3 meerderheid, daar de communistische landen en de gehele Afro-Aziatische groep, met uitzondering van de Brazzaville-landen, tegenstemden. Ook
een Indiase resolutie om te komen tot rechtstreekse onderhandelingen tussen
Nederland en Indonesia onder auspicien van de voorzitter der Algemene Vergadering, Mongi Slim, kreeg niet de vereiste meerderheid. Of de Nederlandse
J. Oomes
positie door het debat versterkt is, moet warden afgewacht.
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Het Concilie en de publieke opinie
Terwijl in Rome Mgr. Periclo Felice,
secretaris van de centrale commissie door
zijn stugheid de pers blijft afschrikken 1),
namen de bisschoppen in verschillende
landen het initiatief om hun gelovigen
aan te sporen tot intense medewerking
aan de voorbereiding van het Concilie
juist door het meedelen van wensen en
het suggereren van voorstellen. Zo wees
het Nederlands Episcopaat in de herderlijke brief van kerstmis 1960 op de rechten der publieke opinie in de Kerk. Hetzelf de deed de Weense kardinaal Fr.
Konig op een bijeenkomst van Oostenrijkse journalisten.
Op vele plaatsen is er bij gemis en aan
informatie en aan belangstelling zelfs
geen kennis genomen van het feit zelf dat
„de Kerk in Concilie-toestand is". Uit
een onderzoek door het Institut Francais
d'Opinion Publique in maart 1961 ingesteld bij de Franse volwassenen, blijkt
dat meer dan 50% der Fransen en zelfs
een op vier der praktizerenden niets afwisten van een mogelijk Concilie. Onder
degenen die er wel van hoorden meenden
de praktizerenden en de niet-katholieke
christenen dat het Concilie vooreerst de
eenheid der Christenen beoogde, terwijl
de niet-gelovigen er vooral een grootscheepse campagne tegen het communisme in zagen 2).
Om de opinie voor te lichten en tevens
om zelf opinie te vormen organiseerden
de Informations Catholiques Internationales in mei 1961 de eerste Franse studiedagen over het Concilie, waarvan de
verslagen onlangs gepubliceerd werden 3).
Tussen de bijdragen van M. D. Chenu,
Y. Congar, J. D'Souza, F. Houtart, L.

Baas, Mgr. Marty, J. De Broucker en a
Rousseau valt die van R. Voillaume onmiddellijk op door de diepte van menselijke en religieuze ervaring waaruit ze
gegroeid is: het Concilie zal slagen naarmate de Kerk zelf in hierarchie en leden
zich bij het zoeken naar nieuwe middelen
oprecht en nederig door de liefde en niet
door de macht zal laten inspireren.
Ook onder de Duitssprekenden werd
een grote enquete over het Concilie georganiseerd door het tijdschrift Wort und
Wahrheit 4 ). Meer dan 160 gezaghebbende personen uit de leidende kringen
werden uitgekozen om op de twee volgende vragen te antwoorden: „1. Welke
zijn naar uw mening de meest dringende
problemen die vanuit de situatie van de
Kerk in de huidige wereld aan het Concilie gesteld worden? 2. Welke concrete
maatregelen zou u als bijzonder belangrijk
tot het bereiken van de doelstellingen
van het Concilie voorstaan?" De antwoorden op deze rondvraag zijn uitgegroeid tot een heel boek: 81 vooraanstaande figuren spreken er een opvallend
klare taal en hun zorgen en verlangens
komen op vele punten treffend overeen 5 ). De meesten onderstrepen het
groeiend belang van de eenheid der Kerk
in een technisch eengeworden maar wereldaanschouwelijk gespleten wereld: deze
eenheid veronderstelt een grotere internationalisering der Romeinse Curie, intense aanwezigheid van de katholieken in
de internationale organen (Kuehnelt-Leddihn), een gecoordineerde katholieke informatiedienst te Rome, meer „public
relations" op internationale schaal. Volgens 0. Kaspar, hoofdredacteur van het
weekblad Ruhrwort (bisdom Essen) „entsteht manchmal der Eindruck als wiirde

Hiertegen reageerden o.m. De Linie en 0. B. Roegele in de Rheinischer Merkur (22 mei 1961)
op scherpe wijze.
2) Informations Catholiques Internationales, 15 okt. 1961, p. 17.
3) Un Concile pour notre temps, coll. Rencontres 62, Parijs, Le Cerf, 1961, p. 256, NFr. 7,20.
4) Reeds in 1960 publiceerde het Spaanse weekblad Vida Nueva een serie antwoorden van vooraanstaande Spaanse katholieken op de vraag: wat verwacht u van het Concilie? Grotendeels komen deze
stellingnamen overeen met die uit Wort und Wahrheit (zie Herder-Korrespondenz, 15 (1961), p. 153
vig.
5) Umfrage zum Konzil, Enquete der Zeitschrift Wort und Wahrheit, Herder 1961 (ook als oktobernummer van hetzelfde tijdschrift verschenen).
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die Kirche gegenuber einer immer mehr
supranational orientierten politischen
Welt noch den Methoden der Nationalstaaterei des vergangenen Jahrhunderts
verhaftet sein" (p. 613). Velen wensen
meer katholiciteit in de canonisaties (I.
F. GOrres b.v.: waarom bijna uitsluitend
geestelijken, en dan nog uit zuidelijke
landen?). Met klem wordt een herwaardering van het episcopaat gevraagd, o.m.
door „decentralisering van alles wat kan
gedecentraliseerd worden — want het
princiep der subsidiariteit geldt ook voor
de kerkelijke organisatie", naar de mening van Goetz Briefs, professor te Washington, en van Hans Kriegl, president
van de Oostenrijkse Katholieke Actie (p.
583). Doch „deze absoluut noodzakelijke
versterking van het apostolische herdersambt mag niet leiden tot een anachronistische Didzesanpartikularismus .... Nationale en internationale bisschoppencon[erenties voor bepaalde gebieden zijn in
een tijdperk van bovengewestelijke contacten onontbeerlijk geworden", meent
Bodzenta, leider van het Institut far
kirchliche Sozialforschung te Wenen (p.
580). Anderen willen de inrichting van
patriarchaten met verregaande eigen
rechtsbevoegdheid. De grote meerderheid
der ondervraagden bepleiten een sterkere
inzet van leken in apostolaat en administratie (o.m. in de pauselijke diplomatie,
in katholieke organisaties voor film, radio
en TV, enz.) om het priestertekort enigszins op te vangen en de priester voor zijn
onvervreemdbare taken vrij te maken. De
opleiding van de clerus behoeft een grondige herziening, zoals eveneens de „feminolde - kledij van de geestelijken en de
onaangepaste „clericale - taal van preken,
herderlijke brieven en vrome literatuur.
Op een uitzondering na — een filologieprofessor — verlangen alien de liturgie in
de volkstaal. Robert Grosche, de bekende
deken van Keulen, verlangt met nadruk
de radicale vernieuwing van het priestergebed: „Die Spiritualitat des Weltpriesters braucht eine andere Nahrung als die
formale „Lesung - des auf fiktiven Stunden verteilten Breviers" (p. 595). Grotere
beveiliging van de intellectuele vrijheid
binnen de Kerk is het uitdrukkelijk verlangen van Herbert Haag, Zwitsers theologieprofessor, die het ontbreken van een
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beroep bij hogere instanties voor veroordeelde geleerden terecht betreurt (p.
600); ook Ida Fr. Gorres vraagt om „die
Schaffung einer neuen Atmosphere im
Raum der Glaubensiiberwachung" (p.
592), tegen de anonieme aanklachten.
Het handhaven van het celibaat schijnt
meerderen een eerlijke oplossing van het
probleem der priestervoorziening in Latijns Amerika in de weg te staan (Otto
Habsburg-Lotheringen, p. 601).
De zorg om de rechten van de leek in
de Kerk klinkt overal door. Sommigen
gaan daarin tot tamelijk extreme steilingen (als de bisschopskeuze door het
yolk); anderen beperken zich tot de klassiek geworden wensen: dat de leek het
canonisch vastgestelde recht zou krijgen
„gehoord - te worden op elke trap van de
hierarchische ladder, in parochiale, diocesane, interdiocesane en geheel-kerkelijke
raden. De Duitsers klagen daarbij over
hun reuze-diocesen die het contact met
de bisschop erg bemoeilijken. Het zijn ook
de leken onder de deelnemers die het
meest de bredere problemen als de verhouding tussen moderne wetenschap en
theologie, een open stellingname tegenover tolerantie, wegen tot eenheid met de
niet-katholieke christenen, zielzorg bij
andersdenkenden, ontvankelijkheid tegenover het positieve in de democratie, enz.
op een opvallend volwassen wijze voorstaan.
Hans Kiing, de Tubinger theoloog,
vreest dat men bij opportunistische „Modernisierungen - of traditionalistische „Repristinierungen - zal blijven stilstaan (p.
627), waar enkel vanuit een bezinning op
het evangelie zowel voor de eigen loutering als voor de ontmoeting met de andere christenen heii mag verwacht worden. Zoals velen verlangt ook hij geen
vermeerdering van de letter, maar een
grotere bewegingsvrijheid voor de geest.
Deze greep uit een rijk dossier getuigt
voor de verwachtingen van het yolk
Gods. Intussen is over de feitelijke werking van de Concilie-commissies nog weinig bekend; al verwacht men het begin
van een eerste Concilie-fase in strikte zin
voor december 1962; toch is ook hierover
tot nu toe nog niets met zekerheid meegedeeld. Wel wordt steeds sterker de
indruk bevestigd dat de spanningen tus-
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sen progressieven en integristen in hoge
mate het verloop van het Concilie zullen
bepalen.
J. Kerkhofs S.J.

De goede aarde
Natuurminnaars die in argeloze gemoedsrust hun perspectieven plegen te
beperken tot de afmetingen van hun twin
of stadspark of van de geprezen toeristische domeinen, zijn vlot geneigd de hele
aarde als een ongeschonden flora- en fauna-reservaat te zien. Zelfs in het kleinste
woonhofje kan het lichaam altijd nog wel
in zulk een houding gewrongen worden,
dat de geest zich al het omliggende inbeeldt als den nimmer tanende weelde van
planten en tintelend leven.
In dit schaduw-omhelzen zijn wij zo
bedreven, dat we ondertussen niet merken
hoe vreselijk die aarde wordt ontgroend,
bijna methodisch, alleszins hardhandiger
en cynischer dan (Nederlandse) studenten. Een keurig georganiseerde beschaving verricht dat werk met een ontwapenende routine. Zo werktuiglijk, dat een
Rotterdams ambtenaar onlangs, in een gesprek over de wederopbouw van zijn stad,
aan een medewerker van de Frankfurter
Allgerneine Zeitung (1.VII.1961) moest
bekennen: „An Baume ha:ben wir zu spat
gedacht, und jetzt ist zwischen dem Rähren- und Kabelwerk, das den Untergrund
unserer Strassen durchzieht, kaum mehr
Platz, wo Baume Wurzeln fassen kOnnten. Wir versuchen, das Versaumte nachzuholen, hier und dort Erholungsgebiete
anzulegen, aber es wird immer kiimmerlich bleiben fur zwei Millionen Menschen". Dat vernieuwde Rotterdam geldt
nochtans als een model van stedebouw.
Water, lucht en groen schijnen van,daag, voor een mensheid die het Scheppingsverhaal onder de Schone Letteren
rubriceert, nog wel vrij kostbare begrippen maar geen levende, bindende waarden
meer te zijn. Hun devaluatie is een feit.
In dit jachtig „doelmatig" bestaan werden

zij vetbannen naar de smalle randgebieden die wij, zuinigjes en nonchalant, afbakenen met de bordjes esthetica, vrije
tijd, romantiek, e.d.. Zeker zijn er wetten
en politiereglementen die links en rechts
het een en ander in bescherming nemen en
kan nagenoeg elke Europese natie verwijzen naar officiele diensten en particuliere verenigingen die „het natuurschoonbeogen te hoeden. Het komt zelfs voor dat
een stadsbestuur de verlokkelijkste aanbiedingen van speculanten —, tot dezer
verbazing -- heldhaftig trotseert om een
graspleintje, een paar rijen bomen of een
beek in ere te houden. Doch al deze wetten, maatregelen en houdingen van verweer hebben een sterk versnipperd karakter, er hangt een muffe geur van ouwerwetse liefdadigheid aan en men wordt
verleid ze van lieverlede te gaan zien als
bijna sardonische erbarmingen. Erbarmingen over een goed waarbij zelfs de zachtste vorm van scherts tot het minst oorbare
behoort.
In de Bondsrepubliek heeft deze bekommernis tijdens de jongste twee jaren
de spanwijdte van een ware, nationale gewetenszorg bereikt. Door de Werkbund
wordt daar onder het bezwerende slagwoord Die grosse Landzerstorung een
campagne gevoerd die met even vele
schrille feiten als beklemmende beschouwingen een dreigende werkelijkheid onthult. Maand na maand brengt Werk und
Zeit, het tijdschrift van deze organisatie,
in de vorm van persknipsels, foto's, berichten en artikels, toestanden aan het
licht die men gerust realia uit de kroniek
van de onbewoonbaarmaking der aarde
mag noemen 1).
Die aanklachten liggen op een heel ander niveau als het folkloristisch gejammer
om een bouwvallige molen, een stukje
heide-verkaveling of een reclamebord
langs de weg. Het gaat om vele tientallen
vierkante kilometers land en bos, om stromen, rivieren en meren, om niet minder
dan de totale levensruimte van mens, Bier
en plant.
De kudden die gedrenkt worden aan

1) Deze actie resulteerde in mei-juni 1961 in de uitgave van een bijzondere bijlage met hoogstaande
uiteenzettingen van Walter Rossow, Wend Fischer en Hans Schmitt-Rost. Het verdient vermelding dat
dit krantje kon gepubliceerd worden dank zij de steun van een industriele onderneming, de Tapetenfabrik
Rasch & Co, te Bramsche. Het is niet de eerste maal dat deze fabriek metterdaad bewijst zich bewust te
zijn van de culturele taak der ondernemingen.
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dezelfde wateren waarin de Ruhr-fabrieken hun afvalstoffen spuien, hele stadsbevolkingen die hun drinkwater betrekken
uit dezelfde „bronnen'', zijn in dit opzicht
schrijnende staaltjes waarbij verbeeldingskracht overbodig blijkt. Minder suggestief maar wellicht nog verontrustender is
de beruchte rook- en stoflaag die geregeld
boven de meeste steden hangt, op een
hoogte varierend van 800 tot 1500 meter:
een soort van zwevend eiland van kooloxyde, looduitwasemingen, zwavelrestanten, mengsels van koolstof en waterstof
en zelfs arsenicum. Het „giftig dak der
steden" (boven Parijs heeft het doorgaans
een diameter van ongeveer 20 kilometer)
dat zijn consistentie slechts prijsgeeft bij
felle weerveranderingen, om aan de aarde
te worden „teruggeschonken-.
Stijgende vissterfte; luchtverontreinigingen door vloeibare en gasvormige
brandstoffen die grote woudgedeelten en
gewassen langs de rivierboorden aanvreten; mijnbouw, graafwerken en expansie
van verkeersnetten waardoor het natuurlijke geheel van tat van landschappen
lukraak geradbraakt en tot stellige verkwijning gedoemd wordt; industriele vestiging en die aan de organische ontwikkeling van woongebieden voor mens en dier
definitief de pas afsnijden, ---- ziedaar,
willekeurig gekozen, nog enkele sombere
hoofdstukken uit het zwartboek. Ze kunnen met zware getallen en statistieken
versierd worden. En met vaak koddige
maar ook enerverende debatten uit verslagen van gemeenteraads- en parlementszit
ti ng en.
Wanneer men er thans in dit verband
de geschiedenis op nakijkt, wordt deze er
des te glaziger door: de middeleeuwse afkeer van steenkool-ontginning, het vermaan der Nurnbergse kroniek van 1398
tegen „duivelse- raderen in watervallen,
de ontzetting welke Engeland in de 18e
eeuw aangreep toen het merkte dat er van
zijn zeventig grote middeleeuwse wouden
nog amper vier ongehavend waren overgebleven. Vergeleken bij onze twintigsteeeuwse waarnemingen zijn dat futiliteiten.
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Het is echter de vraag of wij wel het juiste schaalgevoel hebben voor de omvang
van onze waarnemingen en voldoende
moed en vitaliteit opbrengen om er de gevolgen van te bevroeden. Wij, die geen
vier en twintig uren nodig hebben om van
onze verwondering over het Gagarin-exploot te bekomen, virtuozen zijn geworden in het bagatelliseren en gezamenlijk
soms de vleeswording lijken van Watteau's Indifferent.
Het grootste gevaar dat de ontwakenden onder ons bedreigt, schijnt het negatieve en reactionaire verweer te zijn: vormen van pessimisme ten aanzien van techniek en industrie, bloed-en-bodem-hysterie, of een merkwaardig schimmenspel
dat gespeeld wordt in het zich bedwelmdlandelijk verschuilen in bungalow-territoria, in een nieuwe soort van uniform samengesteld uit (geconfectioneerde) Noorse visserstruien, sandalen, geitewollen
sokken, velours-jassen en ringbaarden of
in de cultus van een schier bijbels verantwoorde natuurlijke voeding (waar de
commerce ook al hoogte van heeft). John
Ruskin, Knut Hamsun en de Wandervdgel zijn in dit opzicht kwaadaardige leermeesters 2).
Daarom zit er zoveel betekenis in, dat
de noodklok om de goede aarde precies
geluid wordt door de Werkbund. Men
kan deze vereniging van ontwerpers,
bouwmeesters, industrielen, zakenlieden
en opvoeders bezwaarlijk verdenken van
een irreele mentaliteit, kwijlende dweepzucht of afgestompt conservatisme. Reeds
meer dan een halve eeuw ---, met een veelbeduidende werkeloosheid tijdens de periode 1933 - 1945 --- ijvert zij voor „totale
vormgeving", voor een juiste visie in de
vervaardiging der goederen, de bouw der
steden en de organisatie van de arbeid,
hartstochtelijk ja-zeggend tot machine en
fabriek, en uit de onbewimpelde ambitie
„het geweten van de natie" (Hans Poelzig) te zijn. Het ligt logisch in de gedragslijn van deze promotors dat vooral
zij de aandacht vestigen op de verkeerde
en onevenwichtige aanwending van het

2) Hoe weinig zin het ook in deze aangelegenheid heeft, de anachronistische fabriekshaat te willen
doen herleven, kan men illustreren met exacte gegevens betreffende het voormelde „giftig dak" van
Parijs: 47% van al dat vuilnis is herkomstig van de 300.000 auto's die per dag in de Franse hoofdstad
circuleren en die samen 150 miljoen kubieke meter gas op de stad losjagen, 33% komt voort van de
huisverwarming, hoofdzakelijk door het gebruik van stookolie, en slechts 20% van de fabrieken.
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arsenaal van technisch-industriele middelen voor welks erkenning en intrinsieke
waarde zij altijd gestreden hebben. Hun
alarm heeft zin en overtuigingskracht,
niet dat van wereldvreemden die de technische werkelijkheid van onze tijd trachten te loochenen. Het wordt eerst preg
nant wanneer zij, zoals verleden jaar te
Munchen, het parool verkondigden: Die
Landschaft muss das Gesetz werden.
Overigens voert de Werkbund zijn
campagne handig en met strategisch overleg. Esthetische argumenten, hoe voor de
hand ligg end ook, worden in mineur gehouden. De nadruk valt op de biologische
aspecten van de toestand en zijn symptomen van verdere ontwikkeling. Mocht
het allemaal niet baten, dan kunnen er
wellicht achteraf nog steeds deugdelijke
economische troeven worden uitgespeeld 3 ); die vormen vandaag immers
veelal de ultima ratio.
En toch, om het even welke argumenten men voorrang verleent, wij zullen verval, chaos, ont-aarding niet afwenden zolang niet hog e zedelijke normen de doorslag geven. Het is in dit domein zoals in
zovele andere, zoals in de bouwerij en in
de fabricage van onze g ebruiksvoorwerpen, een kwestie van onvoorwaardelijk
geloof in de diepe zin en miraculeuze
macht van het scheppingsvermogen. Er is
vooral behoefte aan een creatieve aanpak
waarin techniek, industrie, economie en
alle dergelijke verworvenheden hun juiste, organisch-ondergeschikte plaats innemen en waarvan de beslissende verantwoording religieus is. Alle consequenties
trekken uit het besef dat wij geroepen zijn
„zur Bildung der Erde- (Novalis). Of:
het geloof in deze vormgeving WO verder uitzenden dan tot het stadium van
utiliteit, stoffelijk gewin en gulzig vruchtgebruik-door-de-eigen-generatie.
— „Je kunt niet geloven", zei iemand
me, enkele jaren geleden, na een helicoptervlucht, „in welk een gordel van groen
Antwerpen nog gevat ligt". (Laten we dat
relevante 'nog' maar over het hoofd zien).
Inderdaad, ik kon en kan het niet geloven,
want het is doodeenvoudig niet waar. En
zo er nog wat flarden van zulk een gordel

aan deze stadspoliep vasthangen, enkele
kilometers zuidwaarts ligt de verschrikking Boom-en-omgeving en wie al eens de
autoweg Antwerpen - Brussel aflegt, weet
wat dit wil zeggen. Wij hoeven heus niet
naar het Ruhrgebied of naar de Borinage
te reizen; het „nog niet" industrieel ontwikkelde Vlaanderen vertoont al voldoende littekens en troosteloze „cities
next to hell" (Limburgse mijngewesten,
Zelzate, Overpelt, etc.) om ons aan te
zetten spoedig wat klinkende vertalingen
van „Landzersthrung - te gaan zoeken.
Daartoe is het niet eens nodig naar de talloze ontaardingskiemen te speuren die
verborgen zitten in onze hele samenlevingsapparatuur waarin het etisch gebod
een bijkomstigheid werd.
Brengen wij van onze gemeenschappelijke taak, vormgeving aan de aarde, niets
terecht, dan zouden we ons wellicht vele
piloten moeten toewensen in wie iets van
Antoine de Saint-Exupery steekt („La
terre nous en apprend plus long sur nous
que tons les livres - ). Piloten die ons na
iedere landing onze voortschrijdende onttakelingen en destructies „rapporteren-.
Piloten als kwekers van paniek. Paniek
als surrogaat van verzakende wijsheid.
Opdat wij ooit van onze interplanetaire
excursies niet met walg moeten weerkeren
naar een onherbergzaam nest, een vuilnisbelt. Zoals nu reeds menige tijdgenoot
van de Ardennen of de Hoge Veluwe terugreist naar wat men verbloemend
noemt: zijn „thuis - .
K.-N. Elno

Een Jezulet over Politiek
Pater Courtney Murray is een Amerikaan, die zich in de eerste plaats tot
eigen landgenoten richt. Reeds de titel
van zijn boek is erop berekend het oor te
winnen van elke Amerikaan, die de Onafhankelijkheidsverklaring kent. De hoogleraar in de theologie aan het Woodstock
College is in zijn land een bekende figuur.
Zijn bijdragen aan de vorming van het
Amerikaanse gedachtenleven behoren tot
het beste wat op dit terrein geleverd
wordt en een breed terrein bestrijkt deze
Jezulet niet alleen wat betreft de stof die

3) In die richting zien we de jongste tijd een interessante vakliteratuur ontstaan. Een recente studie:
Wilhelm Mantel, Wald und Forst, Wechselbeziehungen zwischen Natur und Wirtschaft, Hamburg, 1961
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hij behandelt, maar mede ook doordat hij
zich richt tot de gehele Amerikaanse gemeenschap. Hij heeft het tot zijn levenstaak gemaakt, de katholieke visie op
brandende vraagstukken toe te lichten en
van die vraagstukken neemt hij die, welke het denkende Amerikaanse publiek
bezig houden. Dat hij dit denken met
kritische blik beschouwt en er de nadruk
op legt, in hoever verkeerd denken een
dodelijk gevaar voor de toekomst der
Amerikaanse samenleving kan betekenen,
bewijst het boek dat ongeveer een jaar
geleden in Amerika verscheen, reeds herhaaldelijk is herdrukt en nu in Engeland
werd uitgeg even 1 ) . Het bevat een reeks
studien over verschillende onderwerpen,
die samen toch een eenheid vormen, omdat zij zich alle bewegen op het grensgebied van de politick en de theologie en,
omdat de schrijver voortdurend de diepere samenhang van beide in het oog
houdt.
Dit maakt zijn werk ook voor Europeanen belangrijk. Niet alleen omdat het
ons een verrassende kijk geeft op de in.gewikkelde problematiek waarmee ook
Amerika worstelt, zelfs niet omdat het
ons duidelijk maakt, welke gevaarlijke
elementen voor Amerika's — en dus ook
onze — toekomst dreigen als de daar
heersende onzekerheden niet worden opgelost, maar ook omdat zeker een deel
der vraagstukken bij ons een rol spelen
en het leerrijk kan zijn te zien, in welke
richting een Amerikaans katholiek theoloog van zo grote naam dit soort kwesties stelt en beantwoordt.
Want dit boek is niet meer alleen
Amerikaans, het is een werk dat Internationale betekenis heeft, omdat zijn inhoud niet slechts voor Amerika van belang is maar ook voor ons die weten, dat
de Belloc-stelling „Europa is het geloof
en het geloof is Europa", door de feiten
is achterhaald. De betekenis van het religieuze leven in de Verenigde Staten, waar
nu 66n der vijftig miljoen katholieken
aan het hoofd der natie staat, is een aangelegenheid van mondiaal belang en dus
ook de wijze, waarop de katholieke theologen in Amerika de grote vraagstukken
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van de dag beschouwen. Dit boek gaat
niet in de eerste plaats over theologie,
maar over politiek en samenleving, zoals
een vermaard Amerikaans theoloog deze
ziet. Het handelt over normen en waarden, waarover zoveel gesproken en geschreven wordt en voor het behoud
waarvan Christenen en niet-Christenen
worden opgeroepen alles te riskeren.
Pater Murray neemt de vrijheid te
vragen, wat die waarden eigenlijk zijn en
wijst erop dat het een politiek bankroet
betekent, als alle omschrijving ervan zijn
einde vindt in de kreet „survival - . Er is
iets meer nodig om grondslag te geven
aan het politieke handelen en voor de
handhaving der samenleving en, waar de
pluralistische maatschappij religieus versplinterd is, wijst hij naar de natuurwet
als de bron voor een publieke „consensus - . De natuurwet of het natuurrecht in
de door hem bedoelde zin is geen katholieke vinding, maar de uitdrukking en
aanpassing der rede aan de werkelijkheid; over de eisen van dit recht kan en
moet een zekere eenstemmigheid bestaan,
wil een samenleving zich kunnen handhaven.
Deze stelling beheerst het boek en wie
zou menen hier in de ijle lucht van academische abstracties te verkeren, maakt
spoedig kennis met de grimmige werkelijkheid van de samenhang tussen deze
„consensus - en de actuele politiek. De
gelovige, die denkt dat het geloof alles
oplost, leert dat de religieuze en politieke
sferen niet dezelfde zijn, maar de ongelovige die de samenhang zelfs tussen wijsgerige grondwaarheden en politiek niet
ziet, opent deze Amerikaan ook de ogen
voor de vraag, welke de waarheden zijn
die hij nu eigenlijk aanvaardt.
Het werk valt uiteen in drie delen. Na
een inleiding over de beschaving in een
religieus gemengde samenleving als de
Amerikaanse worden ontstaan en bestaan
van het Amerikaans politiek-maatschappelijk bestel ontleed. Voor de Amerikaan
is de katholieke belichting belangrijk en
voor de Europeaan de historische achtergrond der Amerikaanse ontwikkeling, die
zo wezenlijk verschillend is van de Euro-

1) John Courtney Murray S.J., We hold these Truths. Catholic Reflections on the American Proposition. — London, pp. XII en 336.
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pese in dubbel opzicht, namelijk in de
verhouding van Kerk en Staat en in de
houding der katholieken tegenover de
vorm van het staatsbestel.
In het tweede deel worden vraagstukken besproken, die in Amerika van algemeen actueel belang zijn maar niet daar
alleen een rol spelen, namelijk de schoolkwestie, het vraagstuk van overheidscensuur, de verhouding van het Christendom ten aanzien van bepaalde waarden en de toekomst der geestelijke vrijheid.
In het derde deel gaat de Schrijver van
de nationale naar de internationale politiek over, bespreekt achtereenvolgens de
Amerikaanse politiek en wijdt hoogstbelangrijke beschouwingen aan het Russische imperialisme en het zedelijk aspect
van het vraagstuk van de oorlog, nu zo
verscherpt door de nucleaire bewapening.
Tenslotte stelt hij tegenover het vacuum,
ontstaan door de loochening van het natuurrecht, het feit dat dit nog wordt aanvaard, met name in katholieke kring.
Met de uiteenzetting daarvan besluit het
boek.
Op tal van onderdelen kan hier uiteraard niet worden ingegaan. Maar de omschrijving van de behandelde stof geeft
de lezer enig idee van de wijdte, waarmee Father Murray de boog spant. De
geleerde schrijver moet tegelijk een uitstekende docent zijn. Hij stelt ongewoon
helder, maar de kwesties welke hij behandelt zijn van zulk een diepte dat ook
van de geschoolde lezer voortdurende
aandacht wordt gevraagd. Wie deze
Beef t, zal zich aan dit boek niet bekocht
voelen. Hij zal, hetgeen de beste lof voor
een schrijver is, naar meer van zijn pen
verlangen. Deze schroomt niet, de zwakke steeen aan te wijzen in het denken
van zijn yolk. Misschien doet hij ook
Europeanen scherper zien, wat er in hun
omgeving eigenlijk „los - is.
P. Kasteel

Het geval Daens
In de reeks „Vlaamse Pockets" verscheen een prachtig werk van Luc Delafortrie over Priester Daens 1 ). De onder-

titel — „Uit de memoires der Famine - —
duidt de zin aan en de waarde van dit
boek. Men zoeke hier geen nieuwe gegevens over de uiterlijke geschiedenis van
het Daensisme: de auteur heeft zich beperkt tot een samenvatting van wat hierover vroeger reeds verscheen. Maar totaal nieuw is het aangrijpend persoonlijk
familiegetuigenis over de manier waarop
een man en al zijn naastbestaanden door
de conservatieven ten gronde werden
gericht.
Luc Delafortrie is de kleinzoon van
Pieter Daens; hij is de zoon van Maria
Delafortrie-Daens, de oudste en meest
geliefde dochter van Pieter Daens en het
lievelingsnichtje van Priester Daens. Bij
haar heeft deze de laatste maanden van
zijn leven doorgebracht en is hij gestoryen; bij haar ook deed hij in tragische
omstandigheden zijn onderwerping aan
zijn bisschop. Uit de mond van zijn moeder en van zijn grootmoeder, Louise
Daens-Mayart — die in 1937 overleed,
bijna twintig jaar na haar man Pieter
Daens — hoorde Luc Delofortrie het bittere verhaal van de ondergang der Aalsterse christelijke volksbeweging. En zo
heeft hij, van toen hij nog een knaap
was, zelf ook het grenzeloze leed om de
vervolging en de verguizing meegeleefd
die het lot werden van heel zijn familie,
omdat Adolf en Pieter Daens het gewaagd hadden de politieke en maatschappelijke alleenheerschappij van de conservatieven aan te tasten en recht en menselijkheid te eisen voor het arme, vervuilde yolk van het land van Aalst.
Dit jammerlijk verhaal laat Luc Delafortrie vertellen door zijn moeder, de
bijzonderste nog levende getuige --- en
het slachtoffer — van het drama. Men is
verbijsterd wanneer men in zijn boek de
kruisweg volgt van zijn familie, die op
een harteloze en onchristelijke manier
geraakt werd in haar genegenheid, haar
eer, haar menselijke waardigheid, haar
bezit. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat in dit getuigenis, na zoveel
jaren, nog steeds, gedempt maar duidelijk
hoorbaar, een toon van bitterheid klinkt
om de smart die de prijs was voor een

1) Luc Delafortrie, Priester Daens. Uit de memoires der familie. - Heideland, Hasselt, 1961
(Vlaamse Pockets, 41).
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eerlijke en moedige strijd in dienst van
een verwaarloosd yolk.
Men zou, bij het verschijnen van dit
boek, opnieuw een hoop bedenkingen
naar voren kunnen brengen over de achtergrond van de gebeurtenissen, over de
verantwoordelijkheid van hen die, als
vervolgden of vervolgers, een aandeel
hadden in het drama, over de verantwoordelijkheid ook van de priester die
zijn democratische actie doordreef tot in
de opstand tegen het kerkelijk gezag.
Maar dat lijkt ons ongepast ten overstaan van dit menselijk en schrijnend
document. Wanneer men het terzijde
legt, dringt een conclusie zich voor alles
op: het Vlaamse yolk is de familie Daens
een blijvende dankbaarheid verschuldigd.
De nieuwe tijd van maatschappelijke
rechtvaardigheid, die geboren werd op
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het einde van de 19e eeuw, lijkt ons nu
een vanzelfsprekend bezit. Maar wij vergeten te gemakkelijk wat een som van
offers en werk deze geboorte aan de pioniers van de democratie
uit het christelijke en het socialistische kamp gekost heeft. De geschiedenis van het Daensisme is hiervan de meest frappante illustratie, en van de voorlopers der democratie heeft niemand, dunkt ons, een
duurdere prijs betaald dan de Daensistische leiders en hun families. Wat nu het
bezit is geworden van het yolk, werd
voor een deel verworven door hun Teed,
al ging dan ook, hoofdzakelijk door de
schuld van haar belagers, de Christelijke
Volkspartij helemaal ten onder. Het zou
een grove ondankbaarheid zijn, te vergeten wat de volksklasse aan hun lijden te
danken heeft.
K. Van Isacker S.J.

Boekbespreking
GODSDIENST
DANKELMAN, C.s.s.R., J.L.F., Christen
nu. Levensvisie van de katholiek in deze
tijd. Deel I Het goddelijk thema. Romen Zonen, Roermond, Maaseik, 1961,
399 pp., f 19.50 per deel.
Pater Dankelman heeft een merkwaardig
boek geschreven, dat een orientering
biedt in de ongewoon sterk evoluerende
opvattingen en stromingen, die op het
ogenblik onder katholieken van hoog en
laag heersen. Hij beschrijft achtereenvolgens, de tijd, het geloof, de wereld, het
verband, de ontrouw, de trouw Gods en
de verwachting, waarin wij leven. Hij
wil geen handleiding, geen studieboek,
geen synopsis of jets dergelijks schrijven,
hij wil op intelligente en door het hart
geleide wijze spreken tot zijn lezers en
hun duidelijk maken, hoe de katholiek
van vandaag heeft te staan in de wereld,
in dit eerste deel vooral, „hoe God zich
ons leven gedacht had". Het is een rijk
boek, waarin de lezer o.a. omtrent Bijbel,
erfzonde, openbaring etc. etc. op zeer
hedendaagse wijze wordt voorgelicht. De
auteur is zeer evenwichtig en gematigd
in zijn oordelen, met een fijn gevoel en
discrimen voor al het nieuwe en evoluerende, dat zich in de katholieke chris-

tenheid aanbiedt. Hij schrijft onderhoudend en levendig, met fantasie en gevoel,
zodat zijn boek aangenaam leest; voor
intellectuelen zowel als voor enigszins
ontwikkelden (en wie is dit tegenwoordig
niet?) is dit boek een kostelijke gave.
Hier en daar zou men op een slakje zout
willen leggen, doch dit heeft weinig zin;
zo hakt hij b.v. het pantheisme wel wat
hardhandig in stukken. Het werk is met
prachtige foto's geillustreerd.
J. van Heugten

De Wereld van de Armsten.
Patmos,
Antwerpen, 1961, 55 pp., ing. Fr. 15.
Dit naamloos uitgegeven boekje van een
onlangs gestorven priester, die zijn leven
helemaal in de dienst der armen had
gesteld, is een schokkend en ontroerend
getuigenis van menselijke miserie en
evangelische armoede, bewonderenswaardig tot in zijn eenzijdigheid toe. Hoewel
een levensweg als die van de schrijver
een heel bijzondere roeping veronderstelt,
ligt er toch een algemeen christelijke
boodschap in vervat.
F. de Graeve
DANIELOU, Alain, Le Polytheisme Hindou La Barque du Soleil. — Ed. Buchet-Chastel, Paris, 1960, 600 pp.
Dit is een zeer serieuze studie, alhoewel
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velen het met de auteur niet eens zullen
zijn, wat zijn conclusies betreft. Hij is
iemand, die een jaar of twintig in India
heeft geleefd en allereerst langs artistieke
wegen ander de betovering van het Oosten is gekomen. Hij behoort tot die kleine
klasse van Orientalisten, die naar Oosterse Walhalla's zijn gevlucht om daar
te zoeken naar een „neue Seelengestalt".
Hij is een der uit het Christendom ontvluchten en die nu het innerlijk vacuum
tracht te vullen met een soort Oosterse
pseudo-mysiek. Het Hindoeisme komt er
natuurlijk buitengewoon goed van af;
waarmee het wel Been enkele missionaris
in India eens zal zijn. De auteur is vol-j
komen een Oosterse relativist geworden
en speelt zijn eigen variatie op de bekende melodie, die we steeds in het hele
Oosten horen: alle godsdiensten zijn practisch even goed en leiden allen naar hetzelfde doel en men moet ieder in zijn
eigen godsdienst, zijn eigen moraal laten.
In allerlei toonaarden krijgen we dit te
horen. Reeds bij het begin wordt een en
ander ons 'duidelijk, als de auteur schrijft:
” Quelle que soft l'importance que nous
attribuons aux grandes religions moder.
nes, nous ne pouvons pas les mettre en
parallele avec l'hindoeisme qui n'est pas
une religion et ne saurait s'opposer a
aucune foi, a aucun prophete, a aucune
incarnation, a aucune methode de realisation spirituelle puisque l'un de ses principes fondamentaux est de leur faire place
dans son sein ainsi qu'a toutes les formes
d'experience religieuse du passé et de
l'avenir. Dit standpunt krijgt de lezer
door het gehele boek been te horen en
derhalve staat deze schrijver ver weg van
iedere christen, heel speciaal van zijn
eigen broer, die zulke voortreffelijke wer-,
ken geschreven heeft. Maar met dit al
kan men niet ontkennen, dat dit boek
blijk geeft van zeer serieuze studie en
voor missionarissen in India zeer zeker de
moeite waard om ernstig te lezen. De uitgebreide bibliografie, die de auteur ook
werkelijk gebruikt heeft, toont heel duidelijk de ernst en de grondigheid waarmee hij te werk is gegaan.
H. van Straelen
DICHANET O.S.B., J. M., De Wes
naar de Stilte, Yoga voor de gelovige
Mens, vert. Maarten van Nierop. — Desclee de Brouwer, Brugge, 1961, 250 pp.,
ing. 82 fr., geb. 105 fr.
De Nederlandse vertaling van het veelbesproken boek van Pater Dechanet was
gewoonweg noodzakelijk geworden. Het

verheugt ons dat de vertaler zulk een
uitstekend werk heeft geleverd. Theoretisch zijn wij over het Cartesiaans dualisme been, maar in de praktijk vinden
wij zo moeilijk het evenwicht tussen de
geestelijke en de lichamelijke mens. De
Yoga kan een positieve levenshouding en
methode zijn om die harmonische eenheid
in onszelf te vinden. Enerzijds corrigeert
schr. op afdoende wijze de enthousiaste
misvatting van het Westen om in de
Yoga alleen een methode voor lichaamscultuur te zien. Anderzijds ontdoet hij de
Yoga van elk Indisch syncretisme. Hij
toont aan dat deze menselijke levenshouding, met de .meditatie- en gebedshouding
erin vervat, wel degelijk en met veel
vrucht voor lichaam en geest kan geintegreerd worden in het christendom. In
de langdurige beoefening van deze zuiverende methode komt men tot een
grotere menselijke disponibiliteit en kan
men zich terecht aansluiten bij een zeer
oude, christelijke gebedstraditie, de filocalie of het hartsgebed. Schr. vermijdt
welbewust theoretisch te schrijven over
Indische filosofie en mystiek, en de praktische methode daarmee verbonden wil
hij evenmin dopen. Maar met als materiaal enkele welgekozen, objectieve oefeningen uit de Hatha Yoga bouwt hij een
eigen, christelijke levenspraktijk op. Dit
is de grote verdienste van dit werk.
R. Ceusters
LENTNER, L., e.a., Katechetisches
Warterbuch, Freiburg, Herder, 1961,
820 blz., 28 D.M.
Dit woordenboek is een standaardwerk
voor het Duitse taalgebied. Katechetische
onderwerpen, methodiek, pedagogie, psychologie, geschiedenis en actualiteit van
de katechese, levensbeschrijving van de
voormannen, vinden er in talrijke artikels
een waardevolle behandeling door een
specialist op het gebied. Zo hebben 160
medewerkers waaronder alle belangrijke
Europese katecheten bijdragen geleverd
telkens met een bibliografie voor verdere
studie. Een paar bemerkingen nochtans.
Het is een naslagwerk vooral voor katechetiek d.i. voor de wetenschap van de
katechese, een Jungmann, Guy de Bretagne of Hollander op fiches. Voor het
rechtstreeks godsdienstonderricht vindt
men er minder, al staan er ook een goed
aantal uitgewerkte godsdienstige onderwerpen in, die onmiddellijk bruikbaar
zijn. Een uitgebreid alfabetisch register
maakt het boek hanteerbaar. Toch hadden we gaarne ook een systematisch
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register aangetroffen, want nu is het vrij
lastig op voorhand te weten welke artikelen men zal aantreffen. Alles samen is
het ook voor ons een belangrijk werk,
temeer daar het het eerste is op zijn geJ. Verbeke
bied.
MAERTENS, Th., e.a., L'Eglise-jerusalem au catichisme, Collection „Notre
Catechese- , Bruges, Ed. de l'Apostolat
liturgique, 1961, 72 biz.
MAER1ENS, Th., e.a., Les themes du
Pasteur et de la Route au catichisme,
Collection „Notre Catechese - , Bruges,
Ed. de l'Apost. lit., 1961, 1117 blz.
De beide thematische monografieen, het
ene over Jerusalem, het andere over de
Herder en . de Weg, verdienen ten voile
onze aandacht. Na een inleiding over het
thema in de bijbel, wordt door Mw. C.
Ferriere het thema ook pedagogisch ingeleid. leder thema vertoont inderdaad
speciale mogelijkheden en maeilijkheden
om het in het godsdienstig leven van kinderen ingang te doen vinden. Er volgt ook
een volledige uitwerking van het thema
in lessen voor de verschillende leeftijdsgroepen van de lagere school. Langs
zangen, mimen, tekeningen en gebeden
worden alle mogelijkheden van het religieus thema uitgebuit. Men kan <>A. langs
deze weg tot een werkelijke vernieuwing
komen. Want deze sleutel-begrippen kunnen de kinderen inzicht geven in vele
religieuze waarden en ze leggen boven
dien een ,goede basis voor het begrip van
J. Verbeke
de bijbel in het algemeen.
WOLBER, Hans Otto, Religion ohne
Entscheidung. 2. A. — Vandenhoeck und
Ruprecht, Gottingen, 1961, 282 pp., geb.
D.M. 12.80.
In samenwerking met het Emnid-instituut
(Bielefeld) en met steun van de Bondsregering heeft de Arbeitsgemeinschaft der
Evangelischen Jugend Deutschlands een
enquete georganiseerd, waarvan de
leiding bij de evangelische theoloog
Wilber berustte. Aan 2.000 jongeren van
15-24 jaar, waaronder 713 katholieken,
werden 100 vragen gesteld betreffende
school, beroep, godsdienst, enz. De zeer
belangrijke resultaten van de afdeling
godsdienst warden bier gesitueerd tegenover vroegere enqudtes en vervolgens
naar hun betekenis onderzocht. Vooral de
grote tegenstelling tussen het weten omtrent de godsdienst en de godsdienstige
overtuiging is opvallend (opinies zonder
inzet). Wilber besluit dat praktische (en
gemeenschappelijke) beleving van de
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godsdienst (waarbij dan het specifiek
godsdienstige meer client beklemtoond te
worden dan het beveiligende van een
gemeenschappelijk beleefde traditie) meer
dan discussies over de godsdienst door de
moderne catechese moet nagestreefd warden. Weer komt de spanning tussen opvoeding en onderwijs scherp tot uiting,
zelf gevolg van een neutralistisch liberalisme. Buiten het nogal verwarrende
Nachwort is dit boek voor phychologen
en echte pedagogen het overwegen
J. Kerkhofs
waard.
KAMPE, Walter, Im Spiegel der Zeit.
— Knecht, Frankfurt a. Main, 1961, 362
pp., geb. DM 14.80.
Wijbisschop W. Kampe bezorgt sinds
ettelijke jaren in Sonntag, het weekblad
van het Duitse bisdom Limburg een
kroniek over de politieke, sociale en culturele actualiteit. Meer dan honderd bijdragen, die verspreid liggen over een
achttal jaren (1953-1961) werden bier
samengebracht. Uiteraard is de inhoud
van dit boek zeer gevarieerd. In deze
mozalek zien we toch klaar de tekening
van een ruime en gezonde katholieke
visie op het politieke en sociale leven.
Hoewel steeds aanknopend bij reeds
voorbije gebeurtenissen, hebben deze
stukjes bij de bundeling niet veel actuJ. Vercruysse
aliteit ingeboet.
HAUER, J. Wilhelm, Verfall oder Neugeburt der Religion? — Kohlhammer
Verlag, Stuttgart, 1961, 375 pp.
Hij was ook vorig jaar op het grote Religionskongres in Marburg a.d. Lahn. Zijn
kop doet heel even aan Nietzsche denken, zijn zware stijl soms ook wel. Dit
boek is verschenen om zijn tachtigste verjaardag te eren. „Wir miissen uns klar
dariiber sein, dasz alle Gestaltungen dem
ewigen Gesetz der Wandlung unterworfen sind auch im Reiche der Religion und
dasz alle diese Gestaltungen von der
Fragwurdigkeit alles Menschlichen ilberhaupt bestimmt und bedingt sind, so dasz
sie immer wieder gereinigt und geklart
werden miissen -. En deze man, die met
de Nazi's zozeer heeft meegedraaid, dat
hij door Protestantse theologen practisch
gedeballoteerd werd, zal voor ons nu een
nieuwe ethica scheppen, een ondernemen,
waarbij hij natuurlijk faalt over alle
linies. Woorden, woorden en nogmaals
woorden; zwaar, gepantserd, en terzelfdertijd hevig onduidelijk. Christus kommt
iiiberhaupt nicht in Frage en dan weten
wij voldoende wat we over 'dit werk,
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„ein Symposion caber Menschsein, Glauben und Unglauben" denken moeten.
H. van Straelen
WENDT, Ingeborg Y., Zen, Japan und
der Westen. — List Verlag, Munchen,
1961, 162 pp.
Dit is een juffrouw, die psychologie gestudeerd heeft, daarna een jaar of twee
naar Japan is gegaan, natuurlijk geen
Japans kept en te rade is gegaan bij het
psychologisch instituut aan de Wasedauniversiteit in Tokyo. Op de aard van
haar conversatie aldaar zullen we maar
niet ingaan. Mijn persoonlijke ervaring is,
dat van de 100 gesprekken met japanse
professoren er nauwelijks twee die naam
molten dragen, als de conversatie in een
Westerse taal gevoerd wordt. Japanners
zijn briljant in de techniek, maar waarschijnlijk de armste linguisten ter wereld.
De strekking van het gehele boekje wordt
duidelijk in vijf woorden van haar: „Zen,
nicht Mode, sondern Aufgabe.' Wij kunnen, ook heel wat van Japan leren, zegt
die juffrouw. Maar wat dan eigenlijk?
Dan wordt ze, net als al die mensen, die
in deze geest schrijven, heel, heel vaag.
„Wir kannten unseren inneren Horizont
entscheidend erweitern", maar ze zegt
niet waar dat uit bestaat. In ieder geval
kan dat nooit het Zen-boeddhisme in ons
bewerken, dat in Japan zelf practisch
H. van Straelen
dood is.
Die Religionen des alten Amerika. W.
Kohihammer Verlag, Stuttgart, 397 pp.,
1961. 42 D.M.
Onder hoofdredactie van Chr. M. Schrader verschijnt bij Kohlhammer in Stuttgart een uitgave „Die Religionen der
Menschheit" in 36 delen. Het zevende
daarvan beschrijft de godsdiensten van
het oude Amerika en is verzorgd door
vier Duitse vakgeleerden, die achtereenvolgens de Asteken, de Inca's, de Noorden Zuid-Amerikaanse volken behandelen. Het boek is tevens, voorzover de
bronnen en gegevens dit veroorloven, een
cultuurgeschiedenis dezer oude volken en
stammen. Importeur van deze boeken
voor Nederland is Meulenhoff te Amsterdam.
P. v. A.
LITERATUUR
MICHELS, L. C., Filologische Opstellen,
Dl Stoffen uit Vondels Werk. (Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige
Studies no. 10). Tjeenk Willink, Zwolle
1961, 388 pp., f 15,— en f 17,50.

In 1941 promoveerde L. C. Michels op
het proefschrift Bijdrage tot het onder
zoek van Vondel's werken. De zeventien
losse opstellen, waaruit de dissertatie bestond, vindt men in dit derde deel van
Fil. Opst. herdrukt, zij het in andere volgorde en aangevuld met opstellen die in
verschillende tijdschriften, o.a. de Vondelkroniek, zijn verschenen. Prof. Assel
bergs, die evenals de twee vorige delen
(zie Streven XI, I 395; XXI, I 93) oak
dit derde samenstelde, geeft vooraf verantwoording van keuze en volgorde. Hij
betreurt het, „dat beperking tot de strikt
filologische opstellen noodzakelijk bleek".
Slechts een geschrift van breder strekking nam hij op, nl. de Inleiding op Michels' proefschrift, die hier opnieuw voorafgaat aan de (nu zesenveertig) opstellen.
Geschriften van Prof. Michels veronderstellen een lezer die het de moeite waard
vindt, grate aandacht te wijden aan
schijnbare kleinigheden, wanneer dit hem
helpt een tekst beter te verstaan en oog
te krijgen voor nuances. Michels schrijft
voor hen die van een regel als „De felle
doot, die nu geen wit magh zien" graag
weten, wat Vondel er nu precies mee
wilde zeggen. Behalve rechtstreekse opheldering geven deze studies een voorbeeld van accurate methodiek. De „exec
gene" steunt hier op zorgvuldig en yank
uit verre streken bijeengespeurde parallellen. Men leze bijv. het opstel over het
woord „walscherm - (101-112). Dankzij Michels' „behoedzaam gebruikte intuitie - (8) zijn deze bijdragen Ind& dan
alleen maar deskundig. Daarbij hebben
ze het plezierige van geschreven te zijn
in een pittige stijl, terwijl er voldoende
plaats blijft voor humor am de nauwgezetheid niet dodelijk te doen zijn. Tenslotte: in deel II werd toegezegd, dat
deel III een register zou ibevatten. Mogen.
wij uit het ontbreken van dit register besluiten, dat er een vierde deel op stapel
staat?
L. Loosen
VLASVELD, C., De ijzeren man. Roman
— La Riviére en Voorhoeve, Zwolle,
204 pp.
De auteur van deze roman heeft geen
litteraire pretenties, doch heeft een verhaal geschreven dat de lezer waarschuwt
voor de wcgen die van God wegvoeren
en hem vertrouwen inboezemt in de leiR. S.
ding van Gods voorzienigheid.
CORSARI, Willy, Kinderen en minnaars.
H. P. Leopold, Den Haag, 1961, 312 pp.,
f 9,75.
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Willy Corsari schrijft goede ontspanningslectuur, zoals vele schrijvende dames. In „Kinderen en minnaars" wordt
zo druk „gemind -, dat het moeilijk wordt
de respectievelijke vaders en moeders uit
elkaar te houden. Een der moeders wordt,
bijna malgre soi, verliefd op de zoveelste
echtgenoot van haar beste vriendin en
pleegt in wanhoop zelfmoord. Haar
kleine jongen wordt het slachtoffer van
al dit „gemin- en staat als kind al ouderloos in de wereld.
J. van Heugten
IVO, Andric, De brug over de Drina.
Vert. De Fontein, Utrecht, 315 pp.,
f 10,90.
De schrijver van deze roman, de Joegoslavier Ivo Andric, ontving onlangs de
Nobelprijs. Dit is wel een waarborg dat
De brug over de Drina niet zo maar een
roman tussen honderd andere is. De
hoofdfiguur van het boek is inderdaad de
brug, die niet alleen de rivier maar ook
een tijdsspanning van vier eeuwen overbrugt. Deze vier eeuwen geschiedenis van
mensen, die in de schaduw der brug leven
op de grens van Christenland en Islam,
wordt hier op dramatische wijze beschreyen met de brug als symbool boven hun
leven. Het nadeel van zulk een roman,
dat het hoofdthema over te veel figuren
uiteenvloeit en de aandacht doet verslappen, is ook hier voelbaar.
J. van Heugten

WALKER, David, Man in de storm.
Vert. De Fontein, Utrecht, 1961, 357 pp.,
f 10,90.
Een sterke, spannende en bijzonder goed
geschreven roman. Hij beschrijft het leven
van een eenvoudige jongen, die het brengt
tot groot-industrieel. Verwikkeling, gebeurtenissen en lotgevallen, typering der
figuren, het is alles zeer intelligent en
overtuigend uitgewerkt. Het is een der
weinige Canadese boeken die tot nu toe
in het Nederlands vertaald werden. Beide
boeken verschenen in de Dolfijnreeks van
De Fontein te Utrecht. J. van Heugten
ZWERENZ, Gerhard. Argernisse (Von
der Maas bis an die Memel). — Verlag
Kiepenheuer and Witsch, Keulen, 1961,
341 pp.. DM 16.80.
Het zou een vergissing zijn dit boek te
willen beoordelen naar zijn letterkundige
verdiensten. Afgezien van het feit dat
S. een bijzonder precies en soepel proza
schrijft, is het in de eerste plaats een
menselijk document, dat boven de actualiteitsbetekenis uitstijgt. S., die ons van
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een Brechtsdissertatie in de DDR er twee
boze romans in de bondsrepubliek reeds
bekend was, behoort tot die groep van intellectuele communisten, voor wie de Ulbricht praxis ondraaglijk werd, die het
westen hebben opgezocht en die hier
evenmin vinden wat ze verlangen. Men
zou hem tot de ontevredenen uit roeping
kunnen rekenen, was er niet het fundamentele probleem van zijn eerlijkheid.
Dat hij hier niet aarden kan, vindt zijn
oorzaak in het hooggestemde idealisme,
dat inzake vrijheid, verantwoordelijkheid
en sociaal bewustzijn geen begrip kan opbrengen voor het spel van vraag en aanbod waaruit onze democratische compromissen resulteren. Deze politieke wensdroom van een „totalitaire democratic brengt hem tot doorgaans scherpe en ongenuanceerde oordelen, waarvan Brecht
en zijn westerse blindvereerders de slachtoffers zijn en waardoor de bewuste frontwisselaars als Kantorowicz worden verheerlijkt. Even grondig rekent S. of met
de estheticistische schrijvelaars uit onze
contreien, die het vertikken hun letterkundige zelfstandigheid midden in de
levende realiteit te plaatsen. Als pamflettair document wordt de leesbaarheid gehinderd door een planloze mengeling van
dagboekextracten, lyriek, documentaires,
reisbericht en politieke commentaar. Het
zou op meerdere punten gemakkelijk vallen onrijpe standpunten of lichtvaardige
besluiten te weerleggen, maar daarmee
zou men tevens de waarde van deze
auteur miskennen, die zich onvoorwaardelijk en volledig inzet voor een zaak
die hij uit eigen ervaring de moeite waard
weet: de verdediging van de vrijheid in
naam van het geweten.
C. Tindemans
JENS, Walter, Deutsche Literatur der
Gegenwart, Piper Verlag, Munchen,
1961, 157 pp., DM 7.80.
Voor Jens betekent 1945 een nieuw begin. Twee wereldoorlogen hadden twee
generaties van aankomende auteurs gedecimeerd, en de „mannen met naam waren nog steeds dezelfde als voor 1914.
Met de nieuwe generatie ontstond ook
een nieuwe kunst, waarop literatuurhistorici noch critici vat kregen vanuit
klassieke normen en categorieen. Het belangrijkste kenmerk van deze literatuur
omschrijft Jens als ,,Reduktion nicht Expansion". In de roman reveleert de auteur
niet langer zichzelf, maar zijn held neemt
axles over en beweegt in een strikt „personale Optik". Bovendien staan wij in
dit genre voor een heerschappij van de
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korte vorm, hoewel de roman fleuve hier
of daar nog nefaste invloeden uitoefent:
fens beschouwt de ontwikkeling van H.
Boll bijv. in de richting van steeds
langere romans als bepaald ongelukkig.
In de poezie heerst eenzelfde mentaliteit.
Het korte gedicht komt veelvuldiger voor,
de zin van heel het gedicht gaat dikwijls
schuil in den enkel sleutelwoord. Het
vocabularium en de zinsstructuur zijn
verraderlijk limpied en stellen de lezer
voor een onvermoede oppositie tussen
tekst en interpretatie. Het grote keerpunt
ligt volgens Jens in het jaar 1952, toen op
een samenkomst van de Gruppe 47 debutanten werden gehoord, die deze nieuwe
genres introduceerden. Dit boek is een
belangrijke, maar wellicht slechts voorM. de Wachter
lopige synthese.
BECHER, Johannes R., Bemiihungen: I
Verteidigung der Poesie, II Poetische
Konfession, III Macht der Poesie, IV Das
poetische Prinzip. Aufbau Verlag, Berlin, 1955-1960, 456 pp., 193 pp., 278 pp.,
463 pp.
Zoals in de meeste werken uit communistische landen, staat men ook hier voor
een vreemde contradictie: enerzijds ervaart men voortdurend hoe onaanvaardbaar sommige principes in onze westerse
oren klinken, anderzijds staat men geregeld voor waardevolle prestaties van
auteurs die blijkbaar hier of daar de
partijlijn doorbreken. J. R. Becher
(1891-1958) is steeds een strijdend
marxist geweest, maar weet op zijn tijd
ook een zekere onafhankelijkheid op te
eisen voor de kunstenaar. Hoewel de collectieve titel „Literarische Bemiihungen heet, bekent Becher dat het eigenlijk om
een „Lehre vom Menschen" gaat. De
mens is een dienaar van de gemeenschap,
en de gemeenschap moet zorgen voor een
gelijke verdeling van goederen en cultuur. In het Westen is cultuur een voorrecht van bepaalde klassen, in de marxistische landen geniet een ieder daarvan.
Daarom zal de kunstenaar zich aan het
socialistisch realisme onderwerpen, d.w.z.
„een getrouwe, historische en concrete
weergave van de werkelijkheid in haar
revolutionaire ontwikkeling" voorhouden.
Elke vorm van romantisme in de kunst
moet veroordeeld worden, en toch zien
wij Becher dwepen met Goethe, HOlderlin, Keller. Als men herhaaldelijk op dergelijke contradicties stuit, vraagt men zich
af waaraan Becher nog zijn creatieve
kracht ontleent: aan het marxisme of aan
zijn reactionaire houding? Ondertussen

blijft dit werk een interessant getuigenis
van kunstenaarschap: hier en daar breken technische studies van eerste gehalte
door: zo bijv. over het sonnet en over de
verhouding tussen vorm en inhoud. Het
volstaat dus niet dit werk op ideologische
basis af te wijzen, al blijft een kritische
beoordeling steeds noodzakelijk.
M. de Wachter
BARJON, Louis, Mondes d'êcrivains destinges d'hommes, Casterman, Paris, 1960,
319 pp.
„Mondes- : het gaat wel degelijk over
een veelheid van werelden. Elk mens,
elke auteur creeert zijn eigen wereld.
Barjon, medewerker aan de Etudes, onderzoekt hier een tiental Franse auteurs
omtrent hun levensbeschouwing: Zola,
Mistral, La Varende, Suares, Duhamel,
Poucel, de Montherlant, Saint-Exupery,
Camus, Teilhard de Chardin, Bourbon
Busset. In de behandeling van zijn onderwerp neemt Barjon een tamelijk grate
vrijheid: nu eens doorloopt hij het hele
oeuvre, zoals voor Saint-Exupery, die hij
typeert als „Le monde du service". Dan
weer kiest hij een enkel werk: bijv. La
Chute voor Camus, omdat hij daarin een
„reprise de l'absurde" terugvindt, maar
met een verinwendiging van de problematiek en met de aanzet van een satirische autokritiek. Of in dezelfde lijn kiest
hij Le Phenomêne humain voor Teilhard,
als meest karakteristieke synthese van
zijn levenswerk. Wat Barjon overal zoekt
is de mens en zijn levensbeschouwing.
Het is hem niet zo zeer om een literaire
analyse of om literatuurgeschiedenis te
doen. Eerlijk, open en geleid door een
fundamentele eerbied benadert hij de
menselijke problematiek. Een inspirerend
boek.
M. de Wachter
LUCY, Sean, T. S. Eliot and the Idea
of Tradition, Cohen West, London,
1960, 222 pp., 25 s.
De auteur heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt door een synthese te willen
brengen van het hele oeuvre van T. S.
Eliot. Bovendien verscheen zijn werk te
vlug na de uitnemende studie van Hugh
Kenner, zodat men beide werken als vanzelf gaat vergelijken. Wat niet in Lucy's
voordeel uitvalt. Waar Kenner zich vooral concentreerde op Eliots poetisch werk,
wil Lucy een bepaald thema nl. de traditie naar voren brengen. Deze traditie
wordt in de ruimste zin begrepen: nl.
alles wat ons werd overgeleverd, wat wij
moeten doorgeven, en eventueel wat wij
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in het licht daarvan ook zelf produceren.
Verder is de traditie een norm voor onze
eigen prestaties. Zijn onderzoek verloopt
in Brie stadia: eerst de theorie over de
traditie in Eliots essays, dan in zijn
poezie, tenslotte in zijn dramatisch werk.
Dit laatste deel is merkbaar beter behandeld dan de vorige: en hij besluit met een
interessante vraag over Eliots dramatische evolutie: was het wellicht niet beter
geweest dat Eliot trouw gebleven was
aan de vernieuwing van Murder in the
Cathedral i.p.v. zijn latere concessies aan
het naturalistisch en realistisch toneel?
M. de Wachter
BRECHT, Bert, Gedichte, I en II, Suhrkamp, Frankfurt a. Main, 1960, 211 pp.,
264 pp.
In deze reeks voorziet de uitgeverij Suhrkamp zes delen om postuum het volledig
poetisch oeuvre van Brecht te publiceren.
Daar dit nu voor de eerste keer gebeurt,
gaat het bier om een belangrijke publikatie. Het is trouwens opvallend hoe de
belangstelling voor Brechts drama's stilaan verglijdt naar de ontdekking van zijn
gedichten, die slechts fragmentair waren
gedrukt gedurende zijn leven. Volgens de
wens van Brecht zelf opent het eerste
deel met de „Hauspostille - ; het bevat
verder „Aus einem Lesebuch Rix. Stadtebewohner" en „Geschichten aus der Revolution". Het tweede deel brengt een
honderdtal „UnverOffentlichte Gedichte",
verder „Gedichte und Lieder aus Stiicke-.
Brechts poezie was ons gedeeltelijk bekend uit de lyrische passages van zijn
toneel: rauw geschreven, dikwijls profetisch van inspiratie, soms teder en bewogen, maar steeds verrassend en bevreemdend. In zijn drama wist hij poezie
te integreren, evenzo is zijn poezie soms
episch en didactisch: een symbiose der
M. de Wachter
genres.
ROTHE, Hans, Shakespeare als Provokation. — Albert Langen/Georg Muller,
Munchen, 1961, 502 S. Ln.
Zo uitdagend, als de titel suggereert,
wordt dit belangrijke boek tenslotte toch
niet en precies daardoor bereikt en handhaaft het zijn wetenschappelijke verdienste en waarde. S., die zich sedert
1920 voor Shakespeare op het Duitse
theater beef t ingezet in theorie en praktijk, heeft zich al die tijd verzet tegen
het aureool rond de mens Shakespeare
en getracht de tijdloze betekenis van zijn
werk op de voorgrond te plaatsen. Daarom beef t hij dit lijvige boek in vier strijd-
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compartimenten ingedeeld. In het eerste
(Gentle Shakespeare) wil hij de illusie
definitief breken dat de toneelspeler en
de literator twee afzonderlijke facetten
van de dramaturg zouden uitmaken. In
het tweede (Shakespeares offene Form)
onderzoekt hij stuk na stuk de dramatische vormgeving en verwerpt, zoals te
verwachten, de schijn van ook maar
enige stofferigheid. Het derde deel
(Shakespeareubersetzung) verwerpt de
bestaande Duitse vertalingen en somt de
voorwaarden op waaraan een voor het
theater geschikte en toch traditiegetrouwe
versie moet voldoen. Het vierde deel
(Forschungsmaterial) geeft een chronologische schets van de vele verkeerde interpretaties, de petieterige beknibbelingen en de kwade trouw die in verband
met S.'s persoonlijke arbeid werden verspreid. Er is tevens een bibliografie opgenomen die alle belangrijke internationnale Shakespearestudies der 20e eeuw
omvat.
C. Tindemans

RILLA, Paul, Lessing und sein Zeitalter,
— Aufbau-Verlag, Berlin-Ost. 1960. 456
pp., Ln. DM 9.
Men kan er gemakkelijk mee akkoord
gaan dat in de literaire historiografie totnogtoe te weinig belangstelling is besteed
aan het sociologische kader van de auteur
en aan de sociologische motieven die zijn
oeuvre aanwijst, en te veel aan de stilistiek of esthetica, maar de rollen omkeren,
een spel waarin zich de Oostduitse literatuurwetenschap sedert jaren ijverig
toont, getuigt van een veel scherpere
vergissing, aangezien hierin de opzettelijkheid primeert. In dit quasi-eenstemmige
koor vormt S. (overigens reeds in 1954
gestorven) ofschoon ook hij met klassenstrijdterminologie komt aandraven, toch
een uitzondering. De actualiteit rond Lessing blijft wat ze inderdaad was, stimulerend decor; essentieel behoudt hij de
filosofische beinvloeding van begaafde
voorgangers en hij ziet hem evolueren in
functie van zijn persoonlijkheid als mens.
Dat S. hem daarom tot prototype van de
„k5mpferischer Humanismus" laat avanceren, kan door ons worden aangenomen,
al zal deze term in onze geest wel niet
de actueelcommunistische bijsmaak bevatten die er in S.'s bedoeling blijkbaar
wel ligt. En de vlijt waarmee Lessings
zonder twijfel aanwezige antireligieuze
toon wordt gedocumenteerd en geIllustreerd, doet tenslotte bijzonder nalef aan.
Op dat punt weten we toch sedert lang
wat we aan de Aufklârung hebben gehad.
C. Tindemans
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MAYER, Hans, Georg Biichner und seine
Zeit. — Aufbau-Verlag, Berlin-Ost, 1960,
508 pp. Ln DM 12.
Met dit boek (1946 I) proclameerde S.
zijn veranderd levensinzicht en veroverde
hij zijn leerstoel te Leipzig. Helemaal juist
blijkt de titel niet te zijn en de auteur bekent vrijmoedig dat de inhoud veeleer op
„G. Buchner und unsere Zeit" neerkomt.
Met partijpolitieke slogans, nog niet eens
veel hineininterpretieren en een mateloos
accentueren der ongetwijfeld historische
negatieve tijdsaspecten is het een lonend
werkstukje Buchner als avantgardecommunist te karakteriseren. Verrassend
komt daarbij een ongenuanceerd determinisme naar voren, waarbij Buchner
veel minder als slachtoffer van temperament en tijdskader wordt voorgesteld dan
als een prefreudiaanse Triebnatur. Gelukkig dat S. nog gevonden werd om deze
libidineuze zijpaadjes orthodox om te
buigen naar de maatschappelijke en geestelijke opstandigheid, die door tijdgenoten
en latere kenners, zelfs bewonderaars
werd miskend. Het is duidelijk dat het
enige definitieve licht dat op die manier
uit het boek straalt, op Mayer zelf
terecht komt en dat Buchner vervalt tot
een willoos want weerloos instrument.
Er is een belangrijk aanhangsel waarin S.
kritisch-polemisch de Biichnerliteratuur
behandelt en afrekent met de vele negatieve reacties op de eerste uitgave van
deze studie.
C. Tindemans
Georg Lukacs und der Revisionismus.
Aufbau-Verlag, Berlin-Ost, 1960, 340 pp.,
DM 9.
Dit boek is een executie. G. Lukacs is
bekend om zijn marxistische fundering
van de cultuurfilosofie, literatuurwetenschap en esthetica en zijn geestelijke discipelen zijn oak in het Westen bijzonder
talrijk. Deze Hongaar heeft echter het
grote ongelijk gehad zijn theorieen uitsluitend afhankelijk te willen maken van
oordeel en inzicht en niet van de politieke meteorologie. Zo werd hij een tgemakkelijke prooi voor de huikhangers
die hem sedert 1949 als wader van het
beruchte revisionisme verketterden en
hem later aansprakelijk stelden voor
17 juni 1953 in Oost-Berlijn, de Hongaarse opstand van 1956 en het deviationisme van Wolfgang Harich c.s. in.
1958. De ideologische scherprechters, zowel van Hongaarsen als van Russischen
en Oostduitsen huize, hebben bier hun
rekwisitoria gebundeld tot een brok on-

verkwikkelijke lectuur, waarbij de ene de
andere tracht te overtreffen in de kunst
van het politieke spiegelgevecht, waarin
Lukacs nog wel niet gesneuveld is maar
dat hem toch uit de actuele circulatie
heeft uitgeschakeld. Als tijdspolitiek document ontroerend en belangrijk, als bijdrage tot een metafysische discussie verbijsterend!
C. Tindemans
MOREAU, Pierre, La critique litteraire
en France. r Librairie Armand Collin,
Paris, (Collection Armand Collin, No.
344) 244 pp.
Het felt dat een dergelijk onderwerp in
een vulgariserende reeks wordt opgenomen, pleit voor de ruime planning of
sloganachtige formulering. De stijlesthetische indeling, vooral voor de twee
laatste eeuwen, is wel voor variatie vatbaar. Al te veel worden de coryfeeen der
literaire kritiek als vertegenwoordigers
van een stijlhistorische richting tegen
elkaar uitgespeeld, waarbij aan de sociologische schakering der opeenvolgende
generaties of de ideologische tegenstellingen tussen de diverse scholen te weinig
aandacht wordt besteed. Een uitgebreide
informatie, een degelijke chronologie en
een ruime bibliografie maken dit bescheiden boekje echter bijzonder geschikt voor
een vluchtige kennismaking.
C. Tindemans
SCHONALIER, Franz, Deutsche Literatur im Dritten Reich, — Walter-Verlag,
Olten und Freiburg, 1961, 196 pp., DM
7.80.
Eigenlijk zou men de opzet van dit werk
moeten toejuichen. Na de ongezouten en
niet altijd rechtvaardige polemieken tussen hen die uitweken en hen die bleven,
werd het de hoogste tijd eindelijk eens
een grondig onderzoek naar de omvang,
de aard, de intensiteit en de thematiek
van de Duitse letterkunde tussen 1933 en
1945 onder ogen te krijgen. Deze wens
blijft echter onvervuld, want aan een objectief en wetenschappelijk betoog is dit
boek nog niet toe. Integendeel luidt de
ondertitel: „Versuch einer Darstellung in
polemischer-didaktischer Absicht'', en al
getuigt de inhoud hartstochtelijk voor de
publicistische scherpte van de auteur, toch
valt het moeilijk de didactische besluiten
als onaantastbaar te beschouwen. De
reden hiervan is heel eenvoudig: S. gaat
de letterkundige naziknechtjes te uitgesproken literair te lijf, waardoor op zijn
minst een vertekening van de werkelijkheid ontstaat. Al valt het als buiten-
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lander moeilijk met gezag tussenbeide te
komen, toch zou ik S.'s absolute loochening van enige „innere Emigration" af
C. Tindemans
willen wijzen.
KRANZ, Gisbert, Christliche Literatur
der Gegenwart (Der Christ in der Welt.
XIV. Reihe, 4. Bd). Paul Pattloch
Verlag, Aschaffenburg. 180 pp., DM 3.80.
Dit deeltje uit de pocket-encyclopedie
„Der Christ in der Welt" vertoont meer
ijver om het titeladjectief tot zijn recht
te doen komen dan zorg om het substantief in al zijn aspecten na te gaan. Zo
komt men eens te meer tot het in korte
monografietjes weergegeven kransje van
orthodoxe literatoren, maar er wordt
geen poging ondernomen om de weerslag
van het geloof op de hedendaagse literatuur grondiger na te gaan. Het methodologische uitgangspunt is hier de oorzaak van. Het lijkt me nochtans literairwetenschappelijk gevaarlijk en metafysisch ongezond, nog steeds het ongenuanceerde ideologisch hokjessysteem
trouw te willen blijven, waar de Motivforschung, de analyse der christelijke
thema's, het ruimdenkend schouwen naar
christelijk erfgoed bij eventueel onkerkse
tijdgenoten, een breder panorama zou opleveren, dat en menselijk en religieus
eerlijker zou uitvallen. Bovendien valt de
aan de verschillende auteurs toegemeten
ruimte nogal willekeurig uit. Eens te meer
kunnen we ons ergeren over de beperkte
vertrouwheid met het Nederlandse literaire leven, dat hier vertegenwoordigd
wordt door P. van der Meer de Walcheren, A. Coolen, W. Breedveld en D.
Ouwendijk enerzijds, door F. Timmermans, C. Verschaeve, E. Claes, S. Streuvels, K. van de Woestijne en E. van
Hemeldonck anderzijds.
C. Tindemans
SCHNITZLER, e.a., Oesterreichisches
Theater des XX. Jahrhunderts. Vorwort
von Oskar Maria Fontana. Albert Langen/Georg Muller, Munchen, 446 pp.,
DM 9.80.
Deze bundel van zeven auteurs weerlegt
afdoende de eventuele vraag of een
bloemlezing van het Oostenrijks theater
op andere ,factoren kan berusten dan op
geografische. Onmiskenbaar is hier bij
alle zeven een stem te herkennen die in
de overige Duitstalige landen anders
klinkt. Dit is een pluim voor de zeer
nauwkeurige samenstelling door de uitgever en tevens een bewijs voor de persoonlijkheid der dramaturgen. Het Oostenrijkse drama behandelt essentieel de
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herinnering aan het verleden. A. Schnitzler (Anatol) glorifieert het valse aureool
rond de Weense Lebemann, H. von Hofmannsthal (Der Unbestechliche) lanceert
echo's over het maatschappelijk fin-desiecle en het verlies der omgangsvormen,
F. T. Csokor (3. November 1918) behandelt weemoedig het uiteenvallen der
Oostenrijks-Habsburgse monarchie, A.
Lernet-Holenia (011apotrida) rakelt
Schnitzlerelementen op in amorele, spitsvondige maar uitgesproken irreele figuren, terwijl O Horvath (Geschichten aus
dem Wiener Wald) dezelfde ondergangsaccenten aantreft onder de lagere klassen
der bevolking. R. Billinger (Der Gigant)
en M. Me11 (Das Nachfolge-ChristiSpiel) keren zich van de luchtige zwier
en emotionele tragiek af en tillen, samen
met vormexperimenten, plattelandse ernst
en aardse symboliek op tot onweerstaan
bare bezinningsdramatiek.
C. Tindemans
KIPPHARDT, e.a., Junges Deutsches
Theater von Heute. — Albert Langen/
Georg Muller, Munchen, 424 pp. Ln DM
9.80.
Elk op zijn manier rekenen de zes hier
opgenomen dramaturgen van de jongste
lichting af met het element oorlog, dat
hen, hoe dan ook, vormde en de impuls tot
expressie bezorgde. Uit deze anthologie
dringen zich gunstig op de afwezigheid
van veristische of neonaturalistische faitsdivers, het verfijnde meesterschap in de
typologische dialogeringskunst en het wel
wat bellettristische maar steeds op het
dramaturgische effekt berekende spel met
illusie en werkelijkheid. Bij H. Kipphardt
(Die Stiihle des Herrn Szmil), P. Hirche
(Die &Vine des Herrn Proteus), H. Asmodi (Nachsaison) en T. Dorst (Gesellschaft im Herbst) overheersen satire en
agressiviteit in irrealistische moralisering.
R. Hey (Der Fisch mit dem goldenen
Dolch) en L. Ahlsen (Philemon and
Baukis) groeien boven het onmiddellijk
actuele uit, en slagen erin door een geraffineerde mengeling van poetiserend
theater en existentieangst een tragisch
accent te leggen dat inderdaad heel dicht
de eeuwigheidsproblemen benadert. Het
sprookje van een onbeduidende Duitse
dramaturgie na 1945 wordt hier wel zeer
beslist uit de wereld geholpen.
C. Tindemans
BENJAMIN, Walter, Illuminationen.
Ausgewahlte Schrif ten. — Suhrkamp
Verlag, Frankfurt, 1961 (Bucher der
Neunzehn Nr. 78), 445 pp., D.M. 8.80.
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Deze bloemlezing uit Benjamins „Schriften - brengt, van aforisme tot wetenschappelijke verhandeling, telkens de bewijzen
waarom de grate persoonlijkheid van deze
rationalistische Duitse denker (18921940) op zijn generatie een grate invloed
heeft uitgeoefend. Uit zijn theoretische
opstellen, epische werken en literair-critische bijdragen werden die fragmenten
verzameld die Benjamins belangrijkste
ideeen bevatten. In de onbarmhartige
analyse die uitgaat van maatschappelijke
symptomen om langs een nauwelijks onderdrukt romantisch heimwee te besluiten
in de proclamatie van het universalisme
van de geest, duikt echter de in se burgerlijke revolutionair op, die er een heel
leven vruchteloos naar gezocht heeft de
geestelijke waarden met de concrete werkelijkheid te harmonieren. Typisch daarvoor is zijn Karl Kraus-essay, waarbij hij
in een zeer scherpe, ook taalkundig puntige, karakteristiek bewust de ontoereikendheid van het cynisme en de beperktheid der satire afwijst in een uiteindelijk
niet overtuigende poging kost wat kost
positief te klinken. De dramatische studie
waarmee hij oorspronkelijk zijn naam vestigde ( „Der Ursprung des deutschen
Trauerspiels", 1928) werd hier niet opgenomen, omdat een afzonderlijke uitC. Tindemans
gave is voorzien.
SOKEL, Walter H., Der literarische Expressionismus. — Langen-Muller, Munchen, 1961, 306 pp.
Ondanks de manifeste voorliefde om geregeld naar het expressionisme terug te
grijpen als naar een oasisperiode waarin
de culturele chaos nog een ethische
grondslag bezat, is de vertrouwdheid met
de term doorgaans groter dan het inzicht
in het wezen van dit literaire renouveau.
S., professor aan de Stanford University
in California, schuift in zijn indrukwekkende nalyse (originele titel: The Writer
in Extremis, 1959) de publicitaire faam
opzij en gaat terug op zoek naar het
wanneer, het wat, het hoe en het waarom. Hij beperkt zich niet tot een nauwkeurig onderscheiden van autonome cornponenten, maar volgt en verklaart de
evolutie van alle tijdsstromingen die sedert de teleurgang van het naturalisme
het geestesleven hebben beinvloed. Dit
onderstelt een grondig filosofisch panorama als kritische basis, vele formele aspecten als bouwelementen en een intensieve catalogisering van wat er als blijvend-nieuw uit resulteerde. Ondanks de
talrijke individuele afwijking en binnen
eenzelfde streven, constateert hij een on-

verbiddelijk nagejaagde idee: de harmonie
van „der neue Mensch" met „die neue
Form", welke termen de twee delen van
het werk uitmaken. Tragisch is de conclusie, dat precies dat wat de expressionisten gepassioneerd poogden op te roepen, deze nieuwe mens n.l., zich niet leefbaar heeft getoond, noch literair noch
maatschappelijk, en zich heeft herleid gezien tot het hybriede bestaan van een
louter fictief voorbeeld, vroeggestorven
niet alleen wegens het ertegenaan geworpen politiek geweld van het nazisme met
name, maar evenzeer wegens eigen onvolkomenheden. Zo blijft de wel povere
faam uitsluitend gefixeerd op het vormexperiment, al wijst S. niet zonder trots
op de dan toch positief gebleven waarden
van Heym, Trakl en Benn als lyrici,
Kafka als epicus en Wedekind met de
bejaarde Georg Kaiser als dramaturgen.
Waar deze omstreden periode uit de
Europese cultuurgescheidenis vroeger
slechts fatsoenlijk bestudeerd was in detailopstellen, brengt deze principiele en
allesomvattende studie beslist een bijdrage tot het probleem, die tot de basisliteratuur zal blijven behoren.
C. Tindemans
BERNANOS, Georges, Dagboek van een

dorpspastoor. Roman. Vert. 200 pp. De
'Torts, Haarlem, 8ste druk.
Dat deze beroemde roman van Bernanos,
die door Jacques Benoit zorgvuldig vertaald werd, in vertaling een achtste druk
kon beleven, pleit voor de smaak der
R. S.
lezers.
LEE, Harper, Spaar de spotvogels. Vert.
De Fontein Utrecht-Westland Merksem,
331 pp.
In de Dolfijnreeks verscheen de vertaling
van deze originele Amerikaanse roman,
waarin de auteur een meisje de lotgevallen van haar familie en van haar
stadje laat vertellen. Haar vader is advokaat en verdedigt een neger, die ten
onrechte van een aanranding van een
blank meisje beschuldigd wordt. Het aantrekkelijke van het verhaal ligt daarin
dat alles gezien en beleefd wordt door
de ogen van een dapper en ondernemend
R. S
kind.

COOPER, Elisabeth Ann. Het is niet
gering. Vert. De Fontein, Utrecht-Westland Merksen, 302 pp.
Eveneens een roman uit de Dolfijnreeks,
een roman die van groat talent getuigt.
Een veel belovend jong priester begaat
een misstap, verlaat kerk en priesterroe-
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ping, leeft enige jaren als in verdoemenis
en keert plotseling tot God en Kerk terug.
De schrijfster behandelt dit delicate gegeven zeer 'fijnzinnig, laat de innerlijke
omkeer van de priester (eerst zijn ontrouw, daarna zijn terugkeer) in het
duister en beschrijft vooral zijn leven als
R. S.
kapelaan en renegaat.
FAULKNER, William, Wilde Palmen
and Der Strom. Scherz 6 Goverts Verlag Stuttgart, 321 pp. 9.80 DM.
De vertaling van The wild Palms and old
Man, een der eigenaardigste romans van
deze moeilijk te lezen auteur. Het zijn
twee verhalen naast en over elkaar.
J. v. H.
S'1 EWART, Douglas, The Ark of God.
Studies in five modern novelists. —
Care Kingsgate Press, London, 1961,
158 pp., 8 s. 6 d.
In deze lezingen worden achtereen volgens besproken de apoc'Jyptische visies
van James Joyce, het mysticisme van Aldous Huxley, het katholicisme van Gr.
Greene, het anglicanisme van Rose
Macaulay en het protestantisme van
Joyce Cary, dit alles zoals een en ander
gedistilleerd wordt uit de romans van
deze schrijvers. Het zijn onbetrouwbare
studies geworden. De oorzaak hiervan is
enerzijds gelegen in de niet bepaald orthodoxe opinies op godsdienstig terrein
van de auteur zelf, anderzijds in een al
te duidelijk voor-ingenomen standpunt dat
nu als juist ,bewezen gaat worden. De
elementaire bekoring om in de romans
voornamelijk materiaal te vinden dat de
thesis bewijst beef t schr. naar onze mening niet eens onder ogen gezien, laat
staan dat hij haar vermeden beef t.
W. Peters
WILSON, Angus, The Old Men at the
Zoo, Secker and Warburg, London 1961.
352 pp. 18!
De lang aangekondigde nieuwe roman
van de Engelse schrijver van short stories
en romans zal degenen, die in „The
Middle Age of Mrs. Eliot" wat teleurgesteld gebleven waren, meer bevredigen.
Het boek ,beschrijft de machtsstrijd in de
Londense dierentuin annis 1970-1973.
Simon Carter vertelt (als secretaris van
de dierentuin) de conflicten tussen mensen, die op oude leeftijd de verantwoordelijkheid dragen. Het gebruik van de ikfiguur is niet zonder betekenis. In Carter
neemt Wilson stelling en het in „Mrs.
Eliot' gestalte vindende „engagementleidt tot ernstige bewogenheid over de
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falende mens. Op de achtergrond dreigt
een nieuwe oorlog, die losbreekt en gepaard gaat met de opkomst van een be..
angstigend neo-fascisme. Wilsons beeld
van de mens blijft somber, maar het harde
cynisme van vooral zijn short stories
heeft plaats gemaakt voor een humane en
humanistische benadering van de mens,
zijn streven en falen, zijn verantwoorde1ijkheid temidden van het wereldgebeuren. Stijl en problematiek doen vaak aan
C. P. Snow denken. Het boek lijkt ons
belangrijk in Wilsons oeuvre en in de
hedendaagse romankunst.
J. J. H. van Luxemburg
BUELL, John, De duivelse oproep. Vert.
H. Nelissen, Bilthoven. 182 pp. f 8,90.
Een goed geschreven en goed gecomponeerd, maar huiveringwekkend verhaal.
De hoofdfiguur is een meisje, dat langs
prostitutie en heroine-verslaving in een
onredbare toestand geraakt is. Toch zijn
innerlijk niet alle lichten in haar gedoofd
en als zij voor een „messe noire" misbruikt gaat worden, nuttigt zij te voren
eerbiedig de Hostie, wat de oorzaak van
haar dood wordt. Dit meer dan luguber
verhaal vergt zenuwsterke lezers.
J. van Heugten
CATHER, Willa, Das Haus des Professors. Roman. Benziger-Einsiedeln, 258
pp., 1961. 14.20 fr.
Een uitstekende vertaling van The Professor's House, een der belangrijke romans van de Amerikaanse schrijfster
Willa 'Cather, gepubliceerd in 1925.
J. v. H.
FILOSOFIE EN
PSYCHOLOGIE
VOLK, G., Gezondheid naar lichaam en
geest. De waarde van de ziekte voor de
gezondheid van de mens. (Vert. W. Meyveldt) — Nelissen, Bilthoven, 1961, 147
pp., f 4,90.
Dit uit het Duits vertaalde werkje bevat
een aantal eenvoudige beschouwingen
over ziekte en hulpmiddelen voor een gezond leven. Deze uiteenzettingen zijn geplaatst in het perspectief van het christendom, waardoor onderwerpen als
schuld, droefheid, vasten, bezinning, doen
uitkomen, hoe een christelijk bestaan kan
bijdragen tot de psychische en lichamelijke gezondheid. Een boekje met veel
waardevolle gedachten, door de eenvoudige vormgeving 'gebracht binnen het
bereik van velen.
J. M. Kijm
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FLAM, L., Ontbinding en protest van
Marquis de Sade tot Sartre. --- De Sikkel, Antwerpen, 1959, 156 pp., geb.
F. 120.
IDit boek bundelt een reeks opstellen over
de levensbeschouwing van actuele literatoren en filosofen. Het eerste deel behandelt de „Satanisten - , Marquis de Sade,
Antonin Artaud, het Surrealisme en Samuel Beckett. Zij vertegenwoordigen voor
de auteur de ontbinding, het nihilisme dat
zich wil ibevestigen in een louter negatief
verwerpen van de bestaande moraal en
waarden, zonder lets nieuws en opbouwends te verlangen. Een der revelerende
hoofdstukken is wel het eerste waarin de
schrijver zijn vrijzinnige opvatting over
Satan uitwerkt. „Kwaad" noemt de gevestigde burgerlijke maatschappij wat
voor haar ontbindend werkt: de natuur,
het verstand, de vernieuwing en de enkeling. Deze „duivels - krijgen een romantische gestalte in don Juan, Faust, Prometheus en Lucifer. De gevestigde maatschappij identificeert met de duivel de
enkeling die een eigen persoonlijke weg
wil bewandelen. Zo iemand juist is de
vrijzinnige, besluit Flam in een dithyrambische verheerlijking van de vrijzinnige.
In een tweede deel stelt hij dan de
authentische getuigen voor, KierkegaArd,
Heidegger, Jaspers, Marcel en vooral Camus en Sartre. De ervaring idat God
dood is, slingert in de afgrond van het
Niets, maar door een existentiele verheldering wil de wijsgeer eruit geraken om
menselijk, d.w.z. persoonlijk te kunnen
leven (p. 55) volgens een moraal van de
eer. Terwijl de literatoren in dit boek bevredigend behandeld worden zijn de typisch filosofisohe uiteenzettingen tamelijk mat en verschaffen zij weinig nieuwe
inzichten. Tenslotte zij ,gewezen op de
hefhaalde en bewuste (cfr. p. 1920 of
44) ontwaarding en secularisatie van
typisch godsdienstige werkelijkheden en
J. Vercruysse
ultdrukkingen.

CORETH S.J., Emerich, Metaphysik,
Eine methodisch-systematische Grundlegung. Tyrolia-Verlag, InnsbruckWien—Miinchen, 1961, 672 pp., S 190,
D.M. 33.
Reeds voor enigszins ingewijden is het
geen geheim dat op tal van plaatsen gezocht wordt naar goed bruikbare handboeken voor het onderricht in de wijsbegeerte, die tegelijk een goede inleiding
vormen tot het hedendaagse denken. Het
boek van Coreth, hoogleraar aan de
theologische faculteit van de universiteit

te Innsbruck, voldoet in hoge mate aan
deze verlangens. Het is verschenen in de
Tyrolia-Kompendienreihe, en is dan ook
op de eerste plaats een systematisch
werk, samengesteld met het oog op het
onderricht. In de uitwerking van de stof
sluit de auteur aan bij de aristotelische
en scholastieke probleemstelling, doch
dan geheel geplaatst in het licht van de
moderne en hedendaagse (vooral Duitse)
filosofie vanaf Kant, in het bijzonder van.
het Duitse idealisme en van de fenomenologie. Het werk behandelt hoofdzakelijk de thema's die gewoonlijk ter sprake
komen in de tractaten van ontologie en.
natuurlijke Godsleer, vanaf de metafysieke vraagstelling naar het zijn tot aan
de Godsaffirmatie en Godskennis; daarbij
warden echter ook tal van andere fundamentele vraagstukken aangeraakt, vooral
uit de kenleer, verder uit de wijsgerige
anthropologie en de cosmologie. In zijn
methode sluit de auteur aan bij de sinds
Kant geformuleerde transcendentele
vraagstelling: wat wordt er als noodzakelijk te affirmeren vereist, willen de affirmaties die de mens onontkomelijk stelt,
kunnen plaatsvinden? of ander gesteld:
wat is er in het voltrekken van alle menselijk handelen, kennen en willen? In een
lange zeer heldere inleiding werkt Coreth
eerst aan de hand van de geschiedenis
uit, wat onder metafysiek te verstaan
valt, waarra hij, daarvan uitgaande, de
methode van de zo naar haar aard reeds
enigszins bes&iouwde metafysiek bepaalt
en verwoordt als een eenheid van steeds
noodzakelijk aanwezige reductie en deductie, elkaar oproepend en elkaar mogelijk makend: de metafysiek in haar fenomenologisch en in haar dialectisch moment, zouden wij ook mogen zeggen. Na
een uitvoerige behandeling van de metafysieke vraagstelling en het daarin bevatte antwoord volgt dan de verdere ontvouwing van de inhoud en de noodzakelijk steeds medegeaffirmeerde elementen
der menselijke zijnsaffirmatie. De hoofdstukken en paragrafen zijn zo opgebouwd,
dat in de dialectische spanning tussen
begrip en voltrekking, steeds in het teken
van de vraagstelling geplaatst, telkens
een nieuw element naar voren komt;
evenals in de inleiding volgt dan voortdurend weer een bezinning op de geleidelijk zich verder openbarende methode
der metafysiek, terugblikkend op de zich
als onontkomelijk aandienende ontwikkeling der zijnsaffirmatie. Het boek is prettig leesbaar, en al eist het een degelijke
studie, het is lichter door te werken dan
veel andere Duitse wijsgerige literatuur.
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Aangenaam is ook de indeling in vrij
korte groot gedrukte paragrafen die de
systematische behandeling der stof bevatten, waarna telkens in kleinere letter
Zusatze, welke niet onontbeerlijk zijn
voor het verstaan van het werk, doch
die een nadere uitwerking van bepaalde
punten bieden, vaak met meer historische
achtergrond dan in de eigenlijke tekst
mogelijk en nuttig was. Als wens mag
misschien worden geuit, dat meer Franse
filosofische auteurs uitvoeriger in de studie zouden betrokken worden; het werk
zou nog meer tegelijk een sterk systematisch geheel vormen en een spiegel zijn
van het hedendaagse denken, hetgeen het
beide in reeds zeer hoge mate is. Inhoudsopgave, registers en een keuze uit de gebruikte literatuur zijn uitstekend verzorgd, zij het ook dat in het personenregister enige drukfouten zijn binnengeslopen.
C. Verhaak

NAKAMURA, Hajime, The Ways of
Thinking of Eastern Peoples --- Japanese
National Commission for UNESCO, Tokyo, 1960, 657 pp.
Dit is een briljant ,boek en als men dit
goed bestudeerd heeft worden vele onbegrijpelijkheden der oosterse ziel werkelijk
verstaanbaar. Na een uitstekende inleiding volgen de vier uiterst belangrijke
hoofdstukken: The Ways of Thinking of
the Indian People, The Ways of Thinking of the Chinese, The Ways of Thinking of the Japanese en ten slotte The
Ways of Thinking of the Tibetan People.
Over zijn eigen yolk oordeelt deze uiterst
knappe professor aan de Tokyo-universiteit vrij hard: „Het schijnt een soort
voorbestemming te zijn, dat wij Japanners
niet in staat zijn logisch te denken." Dit
is een goed tegengif tegen die eindeloos,
ja eeuwenlang herhaalde slogans der Japanners: „Tot het einde der tijden zal
dit ons vaderland ieder ander land overtreffen, Ons groot Japan is een goddelijk
land, wij zijn een goddelijke natie en als
godenzonen hebben wij een zending te
vervullen." Uit deze haast waanzinnige
, gedachte heeft zich die exclusieve soldateske houwdegenmystiek ontwikkeld, die
nu gelukkig voor een groot deel verdwenen is. Ook wordt men door lezing van
deze serieuze studie weer eens bevestigd
in zijn mening, dat ten slotte de bewoners
van India itoch wel de meest rijpe denkers van Azie zijn. Heel lezenswaardig
zijn ook de 36 blz. tellende eindconclusie,
waarin hij o.m. als oosterling schrijft, dat
wat missionarissen altijd wel een beetje
in hun hart dragen, maar dat ze nooit
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zullen uitspreken: „There are some people
who maintain that all the principal religions of the world came into existence in
Asia. Therefore, if we label the whole
area including the Western part of Asia
as 'The East', the East might be said to be
religious, whereas Europe and America
are non religious. Such a view was fairly
dominant in Japan prior to the Pacific
war. On the contrary (en de schrijver
geeft heel wat argumenten) there is some
evidence that the Western people are far
more religious than Japan of China".
Dit is het beste boek, dat ik ooit van
een Japanner gelezen heb. Heel bijzonder
is het aan te raden voor een hele rij van
poetiserende Duitse orientalisten, en
daarnaast ook voor de diverse Huxley's,
Toynbee's, Guenon's, Romain Rolland's,
Alain Danielou's en al die mensen, die
steeds maar spreken en schrijven van dat
ontzielde, materialistische en uitgedroogde Westen, dat naar het 'Oosten moet
schouwen voor een werkelijke dageraad
H. van Straelen
(en die er niet is).

RICOEUR, P., Finitude et culpabilite
1-2 (Philosophie de la volonte).

Aubier, Parijs; Edit. Universelle, Brussel,
1960, 168-336 pp., ing. F. 111 en 170.
Ofschoon volgend op Du Volontaire et
de l'Involontaire, verschenen in 1950, kan
het nieuwe boek van P. Ricoeur op zichzelf bestudeerd en besproken worden. De
studie bestaat uit twee delen welke, wat
hun opzet en methode betreft, merkbaar
van elkaar verschillen. In een eerste deel
onderzoekt schr. de mogelijkheid van het
kwaad; het onderzoek wordt gevoerd in
een reflexieve, transcendentale denkstijl.
De mogelijkheid van verkeerd te denken
of te handelen, van het morele kwaad te
doen ligt niet in de beperktheid als zodanig, wel in de disproportie van het
menselijk bestaan, in de spanning van zijn
wezen tussen eindigheid en oneindigheid.
Deze spanning wordt ingemerkt op het
vlak van de kennis, de handeling en het
gevoel: menselijke kennis is een dialectiek
van alles te willen zeggen vanuit een bepaald perspectief; het menselijk handelen
is gericht op het geheel der menselijke
waarden (le bonheur), doch deze kan ik
slechts bereiken vanuit mijn standpunt (le
caractere); op het vlak van het gevoel
bestaat er een voortdurend conflict tussen de eindigheid van het genot en de
oneindigheid van het geluk. De mens
staat echter voor het felt van het kwaad.
Alvorens de zin en betekenis van dit
kwaad inzichtelijk te kunnen verhelderen
(een taak welke schr. ons belooft te ver-
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wezenlijken in een derde boek) moet dit
feitelijk ,bestaan van het kwaad nader
onderzocht warden. Het tweede deel van
de studie is een fenomenologie van de
(schuld) bekentenis en wel in het symbool
en de mythe. Als fenomenoloog bestudeert schr. symbolen en mythen voor zo
ver ze openbaringen zijn van de concrete
menselijke existentie. De kloof tussen de
mogelijkheid van het kwaad en de realiteit ervan zal de fenomenoloog trachten
te overbruggen door de bekentenis, welke
de religieuze ervaring aflegt omtrent het
kwaad, te „hernemen - (une repetition en
imagination et en sympathie). Schr. begint met de eenvoudigste vormen van
schuld-bekentenis: de haast fysische bezoedeling; de zonde, situatie waarin de
verkeerd-handelende mens zich geplaatst
voelt tegenover God; ten slotte het gevoel
van schuld, wanneer het zondebesef zich
verinwendigt en subjectief ten voile
wordt aangevoeld. Het merkwaardigste
deel van het boek is ongetwijfeld de fenomenologische interpretatie van de verschillende typen van oer-mythen. Volgens
een eerste visie is het kwaad de oerchaos waarin Gods machtige hand orde
schept. In de tragische visie is het kwaad
niet meer verbonden met de schepping;
het schepsel wordt, buiten zijn schuld,
door de godheid verblind en in het verderf gestort. De mythe van Adam (als
fenomenoloog zoekt schr. hier naar de
zin van de mythe en laat hij buiten beschouwing de geloofs-inhoud welke een
lid van de Kerk in het Adam-verhaal
leest) duidt op een historische schuld:
het kwaad wordt gesitueerd binnen de
persoonlijke verhouding van de uitnodigende godheid en de gelovige mens. Voor
schr. neemt de mythe van Adam een geprivilegieerde plaats in ten opzichte van
de andere. In een laatste hoofdstuk
schetst schr. de meest oorspronkelijke
idee van zijn studie, „le symbole donne
a penser", een dialoog tussen denken en
geloven (un rapport circulaire). Dit is
werkelijk een geheel nieuwe weg om de
morele mens en inzonderheid het probleem van het kwaad te benaderen. Met
spanning zien we dan ook uit naar het
derde deel, waarin deze visie zal worden
F. Vandenbussche
uitgewerkt.
VISSER M.S.C., B., Parapsychologie.
Oud en nieuw bijgeloof en modernwetenschap. 'Geert Groote Genootschap
Nr. 723, Marienburg, 's-Hertogenbosch,
1961, 52 pp., f 1,50.
De omslag van dit boekje geeft in af-

wijking van de titelpagina als titel op:
Van spiritisme tot parapsychologie. Hiermee is de inhoud scherp weergegeven. De
auteur, die een groat werk publiceerde
over parapsychologie, geeft hier kort
enkele gegevens van de parapsychologie
weer en laat zien, hoe door deze wetenschap de extravanganties van het spiriJ. M. Kijm
tisme worden gecorrigeerd.

KUNST EN
CULTUUR
Kerk en ruimte. Uitg. Paul Brandt, Hilversum. 1961, 123 pp. f 6,90.
Paul Brand Jr. heeft bij gelegenheid van
het vijftig-jarig bestaan der uitgeverij
Paul Brandt een aantal essays van bekende binnen- en buitenlandse auteurs gebundeld, die enigszins de richting van
Brands boekenfonds aangeven. Namen als
Rahner, Guardini, Congar, Denielon,
Stallaert, van Balthasar etc. zeggen genoeg omtrent het belang van de inhoud.
Een tweetal niet-katholieke theologen zijn
ook vertegenwoordigd. „Onze uitgaven,"
zegt Paul Brand Jr., „in een begeleidend
schrijven, begeleiden, naar ik hoop, de
momentele verschuiving in het denken en
leven van de mensen. - Typerend voor
deze verschuiving is op bijzondere wijze
het wellicht belangrijkste artikel uit deze
interessante bundel „Het Christendom en
de niet-christelijke godsdiensten" van
Karl Rahner. Een boeiende en smaakvol
uitgegeven jubileumpublicatie.
J. van Heugten
ADEL, Kurt, Das Wiener Jesuitentheater
and die europaische Barockdramatik.
Wien, Osterreichischer Bundesverlag,
1960, 192 pp. DM 14.
BOOGERD, Dr. L. van den, Het Jezuletendrama in de Nederlanden. Groningen, J. B. Wolters, 1961, 268 pp.,
f 12,50.
Het staat nu al wel een tijdlang vast dat
het drama dat vanaf het einde der 17e
eeuw tot diep in de 18e in de Jezuietencolleges werd opgevoerd en meestal door
de rhetorica-leraren werd geschreven, zowel dramatisch als religieus en maatschappelijk uiterst belangrijk is geweest.
Dramatisch omdat het volkselementen,
middeleeuws erfgoed en humanistische
overlevering zelfstandig verwerkt; religieus omdat het in de contrareformatorische beweging een richtende rol wil
spelen; en maatschappelijk omdat het
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door een opzettelijke didactiek wenst in te
grijpen in de ordening van de gemeenschap. Dr. K. Adel sluit zich bij dit algemene inzicht aan en onderzoekt meer
speciaal het werk van de Weense pater
J. B. Adolph, waarbij hij tot een rijkgedocumenteerde studie komt over de
enge band tussen het collegetoneel en de
Europese dramaturgie, zodat het lokale
belang wordt opgenomen in de Internationale evolutie van het theater. Dr.
Van den Boogerd gaat uit van een literairtheoretisch onderzoek over de opvattingen der Jezuletendramatiek, eveneens
op internationaal vlak, en gaat dan de
resultaten hiervan na in de Nederlanden.
Beide auteurs belichten uitvoerig de cornpositietechniek, de verwerking der
thema's en het repertoire. Toch zou in het
Nederlandse werk een nauwkeuriger onderzoek van de opvoeringen zelf (decor,
enscenering, speeltechniek) hebben kunnen bewijzen, dat ook bij ons dit barokverschijnsel theaterhistorisch tendensen
bevatte voor de grootse uitbouw van het
toneel (zoals Dr. Adel duidelijk aanwijst), zij het dan ook dat om vele redenen hier ten slotte weinig van terecht is
C. Tindemans
gekomen.

BIOGRAFIE
BOLTON, Glorney, Living Peter. A bio-

graphical study of Pope John XXLI. —
Allen and Unwin, London, 1961, 208 pp.,
25 sh.
ARADI, DERRICK and WOODRUFF,

John XXIII, Pope of the Council. —
Burns and Oates, London, 234 pp., 5 sh.
Het eerste, nog al dure boek, werd door
een Anglikaan geschreven, die reeds lang
in Italie vertoeft; een sympathiek portrait
dat, bijna vanzelfsprekend, niet boven
goede journalistiek uitkomt. Het zelfde
geldt van het informatieve pocket-book,
dat geschreven werd door de diplomaat
Aradi, voorafgegaan door een woord van
de redacteur van de Tablet, Douglas
Woodruff, en gevolgd door een epiloog,
die in hoofdzaak handelt over het komende Concilie, geschreven door Michael
Derrick, Woodruff's rechterhand bij de
W. Peters
Tablet.
BRODRICK S.J., James, Robert Bellarmine: Saint and Scholar. — Burns and
Oates, London, 1961, 430 pp., 35 sh.
Father Brodrick begon zijn briljante car--
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riere als hagiograaf met een tweedelig
werk, met als rijpe vrucht dat de gestalte
van de heilige geleerde die Bellarminus
was, helderder naar voren treedt, nu het
wetenschappelijk apparaat van voetnoten,
verwijzingen e.d. de aandacht niet aftrekt van het eigenlijke onderwerp. Hier
en daar heeft Brodrick een andere visie
naar voren gebracht; zoals hij zelf zegt:
unless a man is a genius or a fool, what
he wrote in his thirties will make him
shake his grey head in his seventies. En
dit ene zinnetje geeft ons reeds een idee
hoe schrijver door zijn eenvoud, humor en
een warme menselijkheid ons een meeslepend boek heeft geschonken.
W. Peters

.OGLE
GINSBERG, Morris, Evolution and progress. Essays in Sociology and Social
Philisophy Vol. III, William Heinemann
Ltd., Melbourne London Toronto 1961,
283 pp. Pr. 25 sh.
De Engelse socioloog Ginsberg probeert
in dit werk helderheid te brengen omtrent
de vraag of de socioloog in de sociale
ontwikkeling een proces van vooruitgang
kan zien. Hij meent dat de vooruitgangsideeen uit de vorige eeuw, ook al waren
zij dan wel wat simplistisch, meer aandacht verdienen dan het huidige scepticisme der sociologen toelaat. Natuurlijk,
de sociale werkelijkheid toont ons niet
een eenvormig proces waarbij de ontwikkeling in rechte lijn naar betere verhoudingen leidt, maar over de grate afstand genomen zijn er lijnen van sociale
vooruitgang aan te wijzen. De schrijver
geeft blijk van grote eruditie. Vooral in
het tweede deel waar hij een overzicht
geeft van de stand der sociologie aan het
begin van deze eeuw, onderscheidt hij
zich door zijn vermogen om duidelijk de
gedachtengang van anderen te typeren en
daaruit te halen wat belangrijk is. De
behandeling van het centrale probleem is
echter weinig kernachtig. Men raakt herhaaldelijk de draad kwijt door de uitvoerigheid waarmee hij distincties op distincties stapelt. Het lijkt mij zelfs dat hij
teveel rationalist is om het sociale als geleefde en levende werkelijkheid te vatten.
Zo moet het wel twijfelachtig blijven of
hij een wezenlijke bijdrage heeft weten
te leveren voor het probleem van sociale
verandering en sociale vooruitgang.
H. Hoefnagels S.J.
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LEYS, M. D. R., Catholics in England,
1558-1829. Longmans, London, 1961,
220 pp., 25 sh.
Schrijfster noemt deze studie een social
history. Dit is slechts gedeeltelijk juist.
Het grootste gedeelte is eigenlijk de geschiedenis van een vervolgde minderheid
in Engeland. De vijf laatste hoofdstukken
bespreken meer de sociale aspecten van
deze geschiedenis; het gevolg is dat het
boek geen goed gecomponeerd geheel is.
Wanneer schr. komt te spreken over katholieke drukkers en uitgevers, rechtsgeleerden en kapitalisten, opvoeding en huwelijk, dan beweegt zij zich opnieuw op
het historisch terrein, hetgeen zij reeds
eerder besproken heeft. Afgezien hiervan
is het geheel toch een interessant werk
over wat steeds een boeiend stuk geW. Peters
schiedenis blijft.

ziekten (50 %) zijn de oorzaken niet
grijpbaar, de neurotische stoornissen (3040%) vergen een andere aanpak dan een
medicamenteuze. De geneeskunde moet
zichzelf gaan completeren in de medischpsychologische, dieptepsychologische en
antropologische sfeer. De magie in de
ruimste zin van dat woord werd ten onrechte weggecijferd. Verantwoorde psychotherapie zal de tame onwerkzame
farmaca moeten gaan vervangen. Jores
doet een bewogen appel op de mens van
vandaag om tot bezinning te komen. De
krisis in de geneeskunde maakt deel uit
van een kritische fase waarin de defecte
wereld verkeert. De door de auteur gewezen wezen naar een mogelijke oplossing, bebben ten onzent een bekende
klank. De vorm waarin een en ander gegoten is nodigt echter uit om hier (wederom) kennis van te nemen. Gaarne aanJ. J. C. Marlet
bevolen.

WETENSCHAP
VARIA
JORES, Arthur, De mens en zijn ziekte.
Even J. Bijleveld, Utrecht, 1961, 178 pp.
In Streven (januari 1957) werd „Der
Mensch and seine Krankheit" aangekondigd en besproken. De arts A. Veenstra
vertaalde de tweede en uitgebreide druk
van die voortreffelijke grondslagen ener
medische antropologie. De uitbreiding bestaat uit een hoofdstukje over „Ziekte en
beschaving". Jores, hoogleraar voor interne geneeskunde te Hamburg, gaat er
vanuit dat ziekte ontstaat wanneer de
mens op ernstige wijze in zijn zelfverwerkelijking wordt gehinderd. Indien
deze belemmeringen samenhangen met het
wezen van de mens r o.a. zijn keuzevrijheid t.a.v. bevrediging van driftmatige
behoeften spreekt Jores van specifiek
menselijke ziekten. Voorkoming van
laatstgenoemde ziekten (psychosomatische aandoeningen, beschavingsziekten)
zou slechts kunnen geschieden als wij ons
ontworstelen aan de materialistische geest
van onze tijd. Ook de onderhavige vertaling kan van harte warden aanbevolen
aan artsen, medische studenten en overige
J. J. C. Marlet
belangstellenden.
JORES, Arthur, Die Medizin in der Krise
unserer Zeit. Verlag Hans Huber, Bern/
Stuttgart, 1961, 102 pp. DM 8.50.
De causaal-mechanistische onderzoekingen in de geneeskunde brengen ons niet
veel verder meer, betoogt Jores. Alleen
de oorzakelijke therapieen hebben een
redelijk goed succes. Van de chronische

De nieuwe W.P. Encyclopedie in vijf
delen. Deel I A.—Size. 1961. Elsevier
Amsterdam-Brussel, 600 pp., f 35,— per
deel.
Het eerste deel van de nieuwe Winkler
Prins-encyclopedie, die uit vijf delen zal
bestaan, 4000 bladzijden zal tellen, 45.000
trefwoorden zal bevatten, 130 platen in
4 en 6 kleuren, 110 geografische kaarten,
honderden foto's en tekeningen en vele
kernartikelen, is een prachtig staal van
de voorname wijze, waarop Elsevier in
het algemeen haar uitgaven presenteert.
Wat onmiddellijk opvalt is, dat er naar
kortheid gestreefd is in de verklaring en
omschrijving der trefwoorden: 4.000 bladzijden (waarvan zeker duizend reproducties bevatten) moesten 45.000 trefwoorden opnemen. Alle ombaal is vermeden
en er is gestreefd naar rake en juiste
typering. Enige honderden grote artikelen
zullen echter de belangrijkere en algemenere onderwerpen behandelen. In dit
deel bij voorbeeld: Aarde, Afrika, Australie, Beeldende Kunst. Het werk opent met
een groot aantal gegevens en statistieken
en met een nog vrij uitvoerige Franse,
Duitse, Engelse, Spaanse en Russische
grammatica, voorafgegaan door Nederlandse spelling- en taalregels. Het geheel
maakt een zeer verzorgde en degelijke
indruk. De trefwoorden en artikelen zijn
blijkbaar behandeld en geschreven door
goed geinformeerde en kundige vaklieden.
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Een encyclopedie die zeker haar weg zal
vinden. — De nieuwe W.P. is gedrukt op
kostbaar kunstdrukpapier en gebonden in
groen linnen band; het formaat is 26 x
J. van Heugten
17 cm.
Elsevier-Wereldatlas. Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1960, 3e druk, 171 pp.,
f 8,90.
De wereldatlas van Elsevier tracht zowel
inzicht als informatie te verstrekken
„door een zinvol samenspel van het
exacte kaartbeeld, de verhelderende afbeelding en een instructieve tekst". Inderdaad een nieuw type atlas. De overvloedige tekst instrueert over de situatie
der verschillende landen. De bescheiden
pries stelt iedereen in staat een goede,
R. S.
moderne atlas te bezitten.
Over Roeping. Speciaal nummer 7-8 september-oktober 1961. Tijdschrift voor
geestelijk leven.
Deze speciale aflevering mag zeker geslaagd heten; zowel de actualiteit en het
belang van het onderwerp als de waarde
van de artikelen zullen ze overal bij priesters, godgewijden en leken ingang doen
vinden. Na een exegetisch deel waar de
roeping in het Oude en Nieuwe Testament bestudeerd wordt resp. door J. de
Fraine en J. Vinck, is het ihoofdartikel
van de hand van E. Schillebeeckx. Meer
opvallend om zijn problematiek is het
laatste artikel nl. „Tijdelijke en opeenvolgende roepingen". De lezer zal met
veel aandacht deze studies lezen en we
hopen dat ze in boekvorm uitgegeven
worden. Hierbij zouden we nochtans willen opmerken dat het verkieslijker is van
de drie staten van volmaaktheid te spreken. We kunnen het niet eens zijn met
de nota (blz. 471): Seculiere Instituten
zijn geen moderne vormen van „klooster'even'', wel aanpassingen van het godgewijde leven aan een nieuwe sociale
structuur. Leerstellige posities, die al te
sterk monachaal gedacht worden, ook in
betrekking met Apostolische Ordes en
Congregaties schijnen ons nadelig in te
werken op het begrip zelf van eigen
roeping der verschillende instituten. Op
een ander punt zouden we menen dat het,
pastoraal gezien, beter is de proefwaarde
van de tijdelijke geloften in het kloosterleven canonisch juister aan te geven. De
bedoeling van de Kerk ad. is duidelijk:
deze eerste periode van het kloosterleven
is een verdere probatie. Daarom ook blijven deze geloften enigszins voorwaardelijk en is het normaler, in geval van
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twijfel, ze voor de afloop van de geloftetermijn te dispenseren. Eindelijk zouden
we menen dat de roeping tot het beleven
van de Evangelische raden vrij blijft, niet
alleen theoretisch maar ook concreet,
d.w.z. ten overstaan van Gods roepstem.
Wij zouden in die vrijheid een essentieel
element zien van de liefde tot God.
J. Beyer
Maconnieke levensbeschouwing. Uitg.
Van Dishoeck. Bussum, 1961. 184 pp.,
f 1,95.
Verschillende Nederlandse vrijmetselaars,
o.a. de professoren Groenman, Ferguson,
Kistemaker, Wapstra, Tendeloo, belichten in dit werkje diverse vraagstukken
vanuit hun maconnieke levensbeschouwing, hopende dat hiermede enigszins de
weerstand wordt gebroken tegen de Vrijmetselarij bij hen, voor wie ze nog een
uiterst geheimzinnig genootschap is. Vele
vrijmetselaars zijn serieuze zoekers naar
waarheid, en streven met grate ernst naar
de verwezenlijking hunner maconnieke
idealen in hun eigen geestelijk leven en
in het openbare leven waarin ze o.a. de
charitas tot een levende werkelijkheid
trachten te maken. De Vrijmetselarij
heeft geen juist omschreven politieke of
religieuze ideologie, maar oefent politieke
invloed uit door haar leden, aan wie ze
individueel overlaat om een persoonlijke
tint aan hun religieus denken te geven.
Dit blijkt duidelijk uit deze korte opstellen die vaak sympathiek aandoen. Bij
alle waardering van de persoon van de
vrijmetselaar, moeten we echter blijven
bedenken dat de vrijdenkende Vrijmetselarij met haar godsdienstig indifferentisme en verwerping van iedere bovennatuurlijke openbaring, dogmata en leergezag, onaanvaardbaar blijft voor ieder
J. Dominicus
dogmatisch christendom.
Mens en Medemens-Serie. BAUD, F.,
Fysionomie en karakter. (Vert. W. Hueting-Dittlof Tjassens). — Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1961, 119 pp.
De paging am uit de gelaatstrekken van
de mens kennis omtrent zijn persoonlijkheid op te doen, die door het werk van
Lavater zo bekend is geworden, wordt
telkens weer herhaald en gepresenteerd
als meer wetenschappelijk verantwoord
dan voorgaande pogingen. Het boekje
van Baud, dat aanvankelijk in Parijs
werd uitgegeven, biedt een overzicht van
een dergelijk systeem ontworpen door L.
Carman. De auteur verwacht er veel
vrucht van voor de toegepaste psycho-
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logie en voor het gewone dagelijkse leven.
Enige skepsis is zeker op zijn plaats, daar
de gehanteerde psychologie primitief biologisch blijft en de opvatting aangaande
de invloed van levensomstandigheden op
de lichaamsbouw zeer hypothetisch is.
J. M. Kijm
Archives secretes de la Wilhelmstrasse,
IX: Les annees de guerre II. 1 lmai-22 juin 1940. — Pion, Parijs, 1961, 425
pp., ing. NF 19,73.
Dit deel documenten van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken is een
vervolg op het deel dat wij hier in het
vorige augustusnummer besproken hebben. Ofschoon een aantal documenten
betrekking hebben op de Benelux-landen,
bevatten zij weinig nieuws. Toch is het
interessant nog eens te lezen (document
412) dat Hitler in juni 1940 aan Nederland een speciale rol Wilde toekennen in
zijn „Nieuwe Orde": Nederland moest
dienen als „een deur op de wereld" en
zou daarom zijn politieke en economische
structuur mogen behouden. Interessant
nog is een officiele nota van de Spaanse
regering dd. 19-6-'40, waarin staat: „Indien Engeland de strijd voortzet ondanks
de nederlaag van Frankrijk is Spanje
bereid aan de zijde van de As-mogendheden aan de oorlog deel te nemen zodra
de publieke opinie daarop beter voorbereid is." Daarop volgen de eisen die de
Spaanse regering stelde, nl. wapenleveringen en koloniale veroveringen. Het is
M. Grammens
duidelijk genoeg.
JANK8LEVTITCH, Vladimir, La Musique et 1'Ineffable. Paris, Libr. Arm.
Colin, 1961, 200 pp.
Onze gevoelens zijn erg verdeeld met be"
trekking tot dit boek. Het laat geen twijfel
over dat het werk buitengewoon goed is,
maar wij vragen ons af wat de lezers
ervan zullen denken. Deze filosofische
dissertatie over muziek zal wel de filosoof behagen, maar loopt gevaar de muzikant en de muziekliefhebber te vervelen.
Voor deze laatste, die zijn hart heeft gegeven aan de muziekkunst, zijn redevoeringen immers nutteloos. Doch indien hij
wat geduld wil opbrengen en dit moeilijk
werk doornemen, zal hij spoedig moeten
toegeven dat zijn muzikale cultuur aanzienlijk werd verrijkt en verdiept door
deze bladzijden filosofische beschouwingen. En het hoofdstuk dat eindigt met
„Musique et silence" is in staat ons werkelijk te introduceren tot wat schr. „l'ineffable - beef t genoemd.
A. Grammens-Sandoz

SABBE, Philemon, and BUYSE, Leon,
Belgians in America. — Lannoo, Tielt,
1960, 317 pp., geb. Fr. 145.
Gepubliceerd bij gelegenheid van de 75ste
verjaardag van de Belgische Kerk te Detroit, draagt deze kroniek de sporen van
een te haastige samenstelling. Men vindt
er een schat van interessante gegevens
betreffende het aandeel van onze landgenoten in de ontdekking en groei der
Verenigde Staten, maar het boek blijft
fragmentarisch en is nogal sterk „lokaal gekleurd. De Belgische nederzetting te
Detroit moge dan al de sterkste van de
States zijn, dat is toch geen reden om
belangrijke figuren als Van Quickenborne, Verhaegen e.a. over het hoofd te
zien. We kunnen de noeste samensteilers
voor een volgende uitgave een bezoekje
aanbevelen aan het „Vlaamse - kerkhof
te Florissant.
F. de Graeve
O'CONNOR, Edwin, The Edge of Sadness, Boston, Little, 1961, 460 .blz. $ 5.—.
De pastoor van een vervallen stadswijk
vertelt hoe hij door de gril van een oud
heertje weer kontakt .kreeg met zijn
vroegere schoolkameraadjes. Zij komen
tot heel wat confidenties, deze vijftig
jarigen, maar er is ook nog een kringetje
van tachtigjarigen in dit boek, die ablervermakelijkst keuvelen, bijv. aan het
feestdiner van Charlie en in de ziekenkamer van J. B. Een derde generatie, van
twintigjarigen, heeft maar een zeer bescheiden rol te vervullen. Tenslotte „organiseert- het grillige oude heertje een
sterfbed van zichzelf waarbij de vertellende pastoor het allermoeilijkst krijgt.
Droefgeestigheid is zeker niet het kenmerk van dit boek, maar „een zoompje
melancholie" is af en toe toch goed
waarneembaar. Nadat O'Connor in 1956
een geweldig debuut gemaakt beef t met
„The Last Hurrah", hebben de katholieken van de V.S. vijf jaar moeten wachten op dit tweede boek. Ze zullen niet
teleurgesteld zijn: vele bladzijden van dit
dikke boek zijn weliswaar slechts middelmatig en herinneren aan andere priesterromans, maar er zijn ook meesterlijke
pagina's bij en het geheel is een knap
Cl. Beukers S.J.
stuk werk.
GABRIEL, L., Mensch and Welt in der
Entscheidung. — Herder, Wenen, 1960,
136 pp., geb. DM. 7.
Er is tegenwoordig nog nauwelijks den
intellectueel die eraan twijfelt dat wij be-
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slissende tijden 'doormaken. De verantwoordelijkheid van de mensheid tegenover de toekomst is onmetelijk. Doch
schaars zijn de schriften, waar de verschillende cotirdinaten van die verantwoordelijkheid zo helder en beknopt worden uiteengezet dat men juist ziet waar
het am gaat. De Weense universiteitsprofessor Leo Gabriel orchestreert geen
gevoelens, hij geeft inzicht. Leiding heeft
bij hem de idee van het geheel: das
Ganze. Tevergeefs zoekt hij met u haar
gaafheid in de psychoanalyse, in het
marxisme, het existentialisme, het dialectisch materialisme. S. laat blijken P dat hij
een goed conferencier moet zijn, die bevattelijk en steeds nieuw dezelfde grondgedachten weet te herhalen. De meeste
grote moderne denkers worden in het gesprek betrokken. Vooral trof ons de rake
kritiek op het sovjetrussisch „diamat-:
niet in een oppervlakkig en formalistisch
spel van contradictie ligt de diepe werkelijkheid van het leven, maar in de qualitatieve onderscheiding. Ten slotte culmineert alles in de menselijke vrijheid.
A. Poncelet
FABER, Dr. H., Pastoral care and clinical training in America. Report of a
three months visit. — Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1961, 126 pp., f 3,90.
Het verslag van een studiereis naar de
U.S.A., waarin Dr. Faber kennis nam
van actuele methoden van pastorale vorming, stelt een zeer tbelangrijk probleem
aan de orde. Reeds geruime tijd is er een
bezorgdheid over de vraag, hoe men
priesters en predikanten moet voorbereiden op hun pastorale taak. De laatste
tijd verschijnen in protestant milieu vrij
veel publicaties over dit onderwerp. De
gedachten, die men hierin naar voren
brengt, blijken sterk beinvloed te zijn
door psychologie en psychiatrie. Vanuit
de praktijk is in de V.S. een beweging
opgekomen, die predikanten vooral in het
kader van ziekenhuizen en inrichtingen
voor geesteszieken een intensieve vorming tracht te geven voor hun pastorale
taak. Dr. Faber heeft deze beweging bestudeerd en in dit boekje een helder en
critisch verslag gegeven. Het is zijn verdienste, dat hij aldus vragen oproept, die
men inderdaad niet mag ontwijken. Ook
voor de priesteropleiding is zijn studie
van betekenis, daar men zich meer en
meer rekenschap zal moeten geven van
de plaats van de priester in deze veranderende wereld en de consequenties
hiervan voor de priesteropleiding.
J. M. Kijm
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POCKET-BOEKEN
Aula-boeken. — Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
Bij het Spectrum verschenen een aantal
belangrijke Aula-boeken, die zich bewegen op theologisch, bijbels, filosofisch,
historisch, psychologisch en sociologisch
terrein.
LUYPEN, Dr. W., Existentiele feno-

menologie. f 2,75.
Een vrij uitvoerig en kundig werk over
de hedendaagse wijsbegeerte, geschreven
door een betrouwbaar gids op dit gebied,
Pater Dr. W. Luypen, Augustijn.
KNIGHT, George A. F., Christelijke
theologie van het O.T. Vert. f 2,75.
KLIJN, Dr. A. F. J., Inleiding tot het

N.T. f 1,90.
Twee uitstekende werken van niet-katholieke, orthodox-protestantse Bijbelkenners. Hier en daar blijkt terloops hun
eigen standpunt.
BUYTENDIJK, F. J. J., De psychologie

van de roman. f 1,90.
Een heruitgave van een voortreffelijke
studie over Dostojewski.
FRANKFORT, Henri, Het ontstaan der
beschaving in het nabije Oosten. Vert.
f 1,90.
Een geboren Nederlander, die lange tijd
deelnam aan de opgravingen in het Oosten, schrijft bier over de ontluikende cultures van Egypte en Mesopotamie.
WHITROW, G. J., Structuur en evolutie van het heelal. Vert. f 1,90.
Wie belang stelt in wat de titel van dit
boekje belooft, vindt hiervan een heldere
beschrijving door een Engels geleerde.
BRUCKBERGER, R. L., Amerika in Beweging. Vert. f 2,25.
De Fransman Bruckberger beschrijft hier
op boeiende wijze de industriele en
sociale revolutie van Amerika in deze
eeuw,
R. S.

Prisma-boeken.. Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
BATES, H. A., Vlucht uit Birma. Vert.
Een goed geschreven, spannend verhaal
over een avontuurlijke en gevaarlijke uittocht uit het door de Japanners bezette
Birma.
DOWNES, Donald, Gevulde duiven.
Vert.
Donald Downes, die tijdens de oorlog aan
spionage deed, heeft een alleraardigst
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verhaal geschreven over spionage, postduiven etc.
GARVE, ANDREW, Het lijk in de doofpot. Vert.
Een goed beginnend, maar al te onwaarschijnlijk eindigend verhaal over een
eigenaardig geval van chantage.
PAAP, Wouter, Muziek modern en klassiek.
Wouter Paap was de aangewezene om
dit interessante en instructieve boekje
over klassieke en moderne muziek te
schrijven.
STORIG, Hans Joachim, Geschiedenis
van de wetenschap in Oudheid en Middeleeuwen. Vert.
STONE, Clara, Chantage bij de thee.
Vert.
Een aardig, geestig verhaal, spelend
hoof dzakelijk onder theedrinkende.
oudere vrouwen.
PLOETZ, Dr. Karl, Kalender der wereldgeschiedenis. Vert.
Hier wordt de wereldgeschiedenis kalenderachtig verhaald, d.w.z. jaartalsgewijze
en toch zo, dat zo veel mogelijk de
samenhang betracht wordt. Een dubbelprisma.
McCAY, James F., Het euvel van de
tijdnood. Vert.
Een eigenaardig boekje om het euvel van
het tijdgebrek te bestrijden. R. S.
SIEBURG, Friedrich. Robespierre, terreur en ondergang. Vert.
Een met pathos geschreven monografie
door een kenner-bij-uitstek van Frankrijk
en zijn geschiedenis. De dorre en abstracte fanaticus Robespierre staat de
lezer in levenden lijve voor ogen.
Moderne Amerikaanse verhalen. Vert.
Een dertiental kortere verhalen van bekende Amerikaanse auteurs, gedeeltelijk
nog behorend tot een oudere generatie.
MARSH, Ngaia, Moord in de gelagkamer. Vert.
Een goed geschreven crime-story van de
bekende Engels-Nieuwzeelandse schrijfster.
ROBERTS RINEHART, Mary, Miss
Pinkerton, detective. Vert.
In deze detective-story wordt een vrouwelijke detective opgevoerd, die na eindeloze moeiten de schuldige weet op te
R. S.
sporen.
EYSDEN-PEEREN, A. van, Dranken
en drinken.
Een boekje van een vrouw met allerlei
verklaringen en raadgevingen die het
drinken „cultiveren-.

GANT, James, Hard tegen hard. Vert
Amerikaanse piloten loeren op een japanse admiraal, die een vliegtocht onderneemt. Een verhaal om bij te huiveren van spanning.
ROYCE, Kermeth, Het dodelijk dilemma.
Vert.
De vlucht van een drietal bedreigden uit
Tsjecho-Slowakije naar Oostenrijk wordt
hier op adembenemende wijze beschreven.
List-Biicher. -- Paul List Verlag, Miinchen.
KUBY, Erich, Das Ende des Schreckens.
Die boekje bevat een ongewoon interessante verzameling van de uiteenlopendste
documenten en getuigenissen uit de
laatste .maanden van het Nazi-regime.
HEER, Friedrich, Das reichere Leben.
Enige knappe, nog al gedurfde essay's
over uiterst actuele kwesties, op kerkelijk, religieus en politiek terrein.
R. S.
RANKE GRAVES, Robert von, Ich
Claudius.
Een vertaling van de ,bekende roman van.
Robert Graves „I Claudius", het autografische levensverhaal van keizer Claudius.
SAINT-EXLIPaRY, Antoine de, Briefe
an seine Mutter.
Een vertaling van de brieven van deze
beroemde schrijver-vlieger aan zijn moeder.
GRISWALD, George, Schach, mister
Cord.
Een niet erg waarschijnlijke spionagegeschiedenis, een vertaling uit het Engels.
SEELEY, Mabel, Das horchende Haus.
Paul List Verlag Munchen.
De Duitse vertaling van een goed geschreven en goed gecomponeerde crime
story.
BOMANS, Godfried, Ich Priebe meinen
Gartenzwerg.
De vertaling van meer dan dertig korte
schetsen en fantasieen van Godfried Bomans.
R. S.
Urban Bucher. 3.60 D.M.
THALMANN, Marianne. Das Marchen
and die Moderne. W. Kohlhammer Verlag Stuttgart.
Een belangrijke studie over het sprookje
(dat lievelingskind der Duitse romantiek)
R. S.
en de hedendaagse litteratuur.

Dr. C. J. LANNOY

Psychologische moeilijkheden
bij gehuwden
In dit werk behandelt de auteur de moeilijkheden die
op psychologisch terrein de verhoudingen tussen de gehuwden verstoren. Met dit doel overloopt hij aan de
hand van gegevens uit de differentiele, de genetische en
de die pte-psychologiede conflictmogelijkheden die uit
het verschil van de seksen, de onderscheidenheid van de
temperamenten en de familiale opvoeding van de partners voortspruiten. Voor vele gevallen brengt het inzicht
in het ontstaan van de onprettige situatie reeds een oplossing. Waar dit niet volstaat geeft hij terloops allerlei
wenken die de partners over bun moeilijkheden heen
kunnen helpen.
Dit werk is niet enkel de neersiag van een systematische
studie doch vooral de neersiag van een diepgaande bezinning over de vele praktische moeilijkheden die aan
de auteur tijdens zijn vele voordrachten en consultaties
werden voorgelegd.
In
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ALBE, De Arkvaarders. - Davidfonds, Leuven, 1961, 210 pp., ing. Fr. 68, geb. Fr.
98 (leden: Ff. 34 en 49).
Aula boeken. R. GRAHMANN, De vroegste geschiedenis van de mens. A. KUHN,
Algemene zoologie. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1961.
BEKAERT, G., Gewijde Kunst (Nieuwe :Stemmen 1961, 6-7). ---- Nieuwe Stemmen,
1961, 156 pp., 160 pl., ge111.
BENTHEM JUTTING, Dr. W. C. S., Groepswerk in de pastorale praktijk. - Van
Loghum Slaterus, Arnhem, 1961, 47 pp., f 2.90.
BERENDSEN, Dr. Anne, Kunstschatten van Rome, - D. de Haan, Zeist, 1961,
140 pp.
BERG, Prof. Dr. J. H. van den, Het menselijk lichaam. Deel II. - G. F. Callenbach,
Nijkerk, 1961, 352 pp., f 18.90.
BERG, Dr. R. F., Liegen met en zonder opzet. - J. Bijleveld, Utrecht, 1961, 182 pp.,
f 10.90.
BERTHOLD, W., Moordbrigade Dirlewanger. - De Goudvink, Antwerpen, 1961,
332 pp., geb. Fr. 135.
BOEKRAAD, Adr.. The Argument from conscience to the existence of God. - Nauwelaerts, Leuven, 1961, 205 pp., 140 Fr.
BRETON, Val. M., La vie religieuse, I. Les premiers pas. - Albier, Parijs, Edit.
Universelle, Brussel, 1961, 240 pp., ing. Fr. 86.
BROUWERS, Jeroen, Edith Piaf, lyrische straatmus, - Lannoo, 1961, 128 pp., 4
pl., ing. Fr. 35.
BUECHNER, Fr., Von der Grosse und Gefahrdung der Modernen Medizin. - Herder, Freiburg, 1961, 188 pp., geb. D.M. 12.80.
CASTER, M. Van, Christus in de Godsdienstige vorming, V Jaarboek 1961, De
Mens in de samenleving. - Studie Centrum Godsd. vorming, Brussel, Desclee de
Brouwer, Brussel, 1961, 128 pp. (ieder), ge111., Fr. 75 en 50.
COOLEN, Antoon, Stijn Streuvels' Fotoalbum. - Descle-e de Brouwer, Brugge,
1961, XVI-102 pp., rijk geIll., geb. Fr. 245.
CORSARI, W., Kinderen en minnaars. - H. P. Leopold, Den Haag, 1961, 311 pp.,
f 9.75.
Credo,.reeks, Daniel ROPIS, De H. Schrift. A. BRUNOT, De Boodschap van Sint
Paulus..-- N.V. Standaard Boekhandel, Amsterdam, 1961, per deel f 4.90.
DONDEYNE, A., Geloof en wereld. - Patmos, Antwerpen, 1961, 256 pp., ing. Fr.
140, geb. Fr. 175.
DOUGLAS, L. C., De mantel. - E. Querido, Amsterdam, 1961, 457 pp., f 5.90.
DUFOYER, Pierre, Voorlichting van kinderen en jonge mensen, 4e uitg. (Liefde en
Leven). - Descl6e de Brouwer, Brugge, 1961, 66 pp.
Elsevier pockets. A. MAUROIS, Lodewijk XIV, - Elsevier, Amsterdam, 1961, 172
pp., f 2.90.
Elsevier Wereldatlas. - Elsevier, Amsterdam, 1961, 3de druk, 171 pp., f 8.90.
EVERS, K. R., Vademecum voor een legioensoldaat, - Literaire Tafelstonden, Brugge, 1961, 54 pp.
FRIJLING, Ir. J., De leer Christi. - W. P. van :Stockum, Den Haag, 1961, 67 pp.,
f 4.50.
GELIN, A., La priire des psaumes. - Ed. de l'Epi, Parijs, 1961, 112 pp.
GOETHE, J. W., Metamorphose der Pflanzen, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1961, 80 pp., D.M. 5.80.
GLOCKLE, Hans, Verraden en verkocht. - Thymfonds, Den Haag, 1961, 255 pp.,
f 7.75.
GRAMMENS, M., Kwame Nkrumah: leider van Afrika? - Lannoo, Tielt, 1961, 136
pp., 4 pl., ing. Fr. 35.
GUARDINI, R., Brieven van het Como Meer, vert. M. Bogaers. - Lannoo, Tielt,
1961, 112 pp., ing. Fr. 38, geb. Fr. 62.
GUARDINI, Romano, Vrijheid en verantwoordelijkheid. -, Paul Brand, Hilversum,
1961, 86 pp., f 4.50.
HEILER, Fr., Erscheinungsformen und W esen der Religion. - Kohlhammer Verlag,
Stuttgart, 1961, inp. Meulenhoff, Amsterdam, 605 pp., f 39.-.
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Vlaamse cultuurautonomie en
Nederlandse cultuurintegratie
ET is steeds het doel van dit tijdschrift geweest, op cultureel
gebied een zo goed mogelijk samengaan van Vlaanderen en
Nederland, ja, zo mogelijk een volledige integratie to bevorderen. Nu
de culturele autonomie in Belgie onder een of andere vorm een werkelijkheid wordt, zodat de Vlaamse gemeenschap een zelfstandig cultuurbeleid zal kunnen voeren, krijgt deze samenwerking nog meer belang
dan vroeger. Tussen een Vlaamse cultuurautonomie en een Nederlandse cultuurintegratie bestaat inderdaad een zo nauw verband, dat
het een niet goed mogelijk is zonder het ander.
Als de Vlamingen zich politiek en administratief wat losser willen
gaan bewegen binnen de unitaire staatsstructuur, en met name op het
gebied van de cultuur (in de heel brede zin van dit woord) een zelfstandige beslissingsmacht opeisen, een eigen budget en een specifiek
Vlaams beleid, dan wordt hun door de Franstalige pers in alle toonaarden verweten dat zij zich, juist op het ogenblik van de grote
Europese eenmaking, weer eens gaan afzonderen en opsluiten in een
vernauwde cultuurkring. Het verwijt klinkt een beetje belachelijk, omdat het veronderstelt dat een klein yolk slechts aansluiting vindt op de
Europese cultuur lands het Frans. In werkelijkheid is dit voor de
Vlamingen in de Belgische staat tot op zekere hoogte steeds zo geweest.
Als zij dit nu willen veranderen, moeten zij goed weten wat ze doen.
Even resoluut en bewust als de Belgische staat en de verfranste elite
hen steeds op Frankrijk gericht hebben, moeten de Vlamingen zich nu
zelf op Nederland richten. Wil de cultuur in Vlaanderen werkelijk jets
meer zijn (of worden) dan een provincialistische aangelegenheid,
waarvoor de Franstaligen haar verslijten, dan moet zij, met behoud van
haar historisch gegroeide en waardevolle eigenheden, geheel Nederlands worden. Wil men de culturele autonomie mettertijd een reele
inhoud geven en ze niet laten ontaarden tot een apartheid, dan mag ze
niet los gemaakt worden van een bewust bevorderde culturele integratie
met Nederland.
In principe erkent de culturele autonomie de volledige gelijkheid van
de twee taal- en cultuurgemeenschappen in Belgie. Als zij echter slechts
een administratieve hervorming blijft, hoe verregaand ook, kan zij niets
veranderen aan het reit dat de Franstalige Belgen terecht de hele Fran
se cultuur als voedingsbodem en achtergrond gebruiken en de Vlamingen slechts teren op een Vlaamse, niet op een Nederlandse cultuur.
Wat betekent het culturele leven in Brussel als men Frankrijk en
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Pars uitschakelt? Maar een Nederlandse aanwezigheid in Brussel is
er niet. Het prestigeverschil van de twee culturen in Belgie, dat mede
hieruit volgt, is zo groot, dat ook ontwikkelde Vlamingen zich nog
steeds spontaner op Frankrijk richten dan op Nederland. Ook Vlamingen weten veel beter Welke toneelstukken op het ogenblik in Parijs
gespeeld worden dan in Den Haag of Amsterdam. En als er op hoog
niveau een principiele discussie ontstaat, zoals onlangs b.v. over de
neutraliteit van het rijksonderwijs, dan staat het ook in Vlaamse kranten nog altijd beter, te gaan kijken hoe de Fransen dat oplossen dan
hoe de Nederlanders het doen. Het is gewoon een reflexbeweging
geworden, waarvan men wel kan zeggen dat ze de Vlamingen aangeleerd is door een eeuw lang verfransend cultuur- en onderwijsbeleid,
maar men kan moeilijk volhouden dat zij zelf reeds veel gedaan hebben
om, ter vervanging van die Franse reflex, een spontaan op Nederland
gerichte gezindheid aan te kweken. Evenmin kan men zeggen, dat
Nederland veel gedaan heeft om in het Vlaamse Brussel en in Vlaanderen enigszins dezelfde culturele rol te spelen als Frankrijk, met zijn
dure propaganda en zijn „Amities frangaises -, in het Franse Brussel,
in Wallonie . . . . en in de Vlaamse steden. En nochtans moet Nederland erkennen, dat Vlaanderen (door zijn taalstrijd) voor de instandhouding en (door zijn zowel historische als eigentijdse bijdragen) voor
de verrijking van de Nederlandse cultuur meer betekent dan de Franstalige cultuur in Belgie ooit betekend heeft voor de Franse cultuur.
Onze landen zijn echter zo ver uit elkaar gegroeid, dat zulk een
Nederlandse gezindheid bij de Vlamingen en, wederkerig, zulk een
„Vlaamse gezindheid" bij de Nederlanders niet meer vanzelf kan ontstaan. De idee van de culturele autonomie is de laatste jaren in Belgie
„populair - geworden. Het besef van de Nederlandse saamhorigheid is
dat nog niet. Ten minste niet — en dat is hier het belangrijkste — in
de brede lagen van de bevolking. Wel bestaat er op vele gebieden van
het geestesleven al lang een zeer druk verkeer tussen Noord en Zuid.
De literatuur van de twee delen van het Nederlandse taalgebied wordt
theoretisch als een eenheid beschouwd; maar hoeveel literaire tijdschriften die een volledige integratie voorstonden, hebben stand kunnen houden? Op het gebied van de theologie en de filosofie, om slechts
een ander gebied te noemen, is vooral na de oorlog een zeer intense
samenwerking gegroeid, maar toch is de nieuwe vertaling van het N.T.
nog gemaakt zonder medewerking van Vlamingen. Zelfs daar waar
een bewuste wil tot samenwerking aanwezig is, bestaat er dus toch ook
nog veel onbegrip of traagheid. Maar in de brede lagen van de bevolking is zulk een wil tot samenwerking niet eens aanwezig. Hier heerst
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alleen maar onwetendheid en onverschilligheid. Men kan moeilijk beweren dat de Nederlands-Vlaamse televisie-week enkele maanden
geleden een populair succes is geweest. Wie in Antwerpen geregeld
Nederlandse toneelgezelschappen wil laten optreden, moet zich geen
illusies maken over de bijval van het grote publiek ( „we verstaan de
Hollanders niet") en evenmin over de bereidwilligheid van de grote
Nederlandse gezelschappen. Wie voor heel het cultuurleven een
Nederlandse orientering en uiteindelijk een Nederlandse integratie
voorstaat, moet in Vlaamse kringen voorlopig niet op veel spontane
sympathie rekenen.
Is dit echter een reden om er dan maar van al te zien? Toen dit
tijdschrift in 1947 een Nederlands-Vlaams tijdschrift werd, is daar
geen onderzoek bij de lezers aan voorafgegaan om te weten of zij met
deze integratie wel akkoord gingen. Er werd gewoon laconiek meegedeeld: „Wij hopen dat onze lezers met deze wijziging (. . ..) zullen
instemmen". Waarmee we alleen willen zeggen: ook op een hoger plan
en in een ruimer verband is een actief en doelbewust cultuurbeleid
geen zaak van de goed- of arkeuring van het grate publiek, maar van
de leidinggevende en opinievormende kringen en verder, in steeds toenemende mate, van de overheid.
De Vlaamse Radio en Televisie profiteren reeds lang van hun volledige autonomie ten opzichte van de parallelle Franstalige instituten
om meer aansluiting te zoeken bij Nederland. Zij hoeven er zich wat
ons betreft niet te veel aan te storen of het publiek dit graag heeft of
niet. De Vlaamse pers is al lang autonoom genoeg om haar eigen weg
te gaan, maar ze blifft wellicht veel gevoeliger voor de stemming of de
onverschilligheid van het publiek. In een recent nummer van De Nieuwe Gids (28.12.61), waarin verschillende Nederlandse correspondenten in Brussel hun indrukken over de Vlaams-Nederlandse samenwerking meedelen, merkt B. Klaverstijn van het A.N.P. op: „Er zijn in
Brussel een tiental Nederlandse journalisten geaccrediteerd voor de
berichtgeving naar Nederland (. ...). De Belgische pers slaat hierbij
een paver figuur. Geen enkele Belgische krant heeft in Nederland een
vast Belgisch correspondent". De verantwoordelijkheid van de Vlaamse pers is in de aangelegenheid Welke wij bier bepleiten, ontzaglijk
groat. Zij is in onze wergild de leidinggevende en opinievormende
macht bij uitstek geworden. Zij moet in het bevorderen van de cultuurintegratie tussen Nederland en Vlaanderen het publiek voorgaan, niet
volgen.
Dit geldt nog meer voor de overheid, die in de cultuurzorg een
steeds grater rol krijgt te spelen, vooral op het gebied van het onder-
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wijs, dat toch de grondslag is van alle cultuur. Van een autonoom
Departement van Nationale Opvoeding en Cultuur moeten de Vlamingen verwachten dat het een Nederlands cultuur- en onderwijsbeleid
voert. En omgekeerd is deze autonomie een voorwaarde voor zulk een
op Nederland georienteerd beleid. Bij ons weten is Dr. A. Willemsen
de eerste geweest om aandacht te vragen voor dit belangrijk verband
tussen culturele autonomie voor Vlaanderen en Nederlandse cultuurintegratie. In een artikel in de Gazet van Antwerpen, dat weinig belangstelling schijnt gewekt te hebben, schreef hij op 22 september 1961:
„Zolang (. .. .) de verschillen in de structuur van het onderwijs in
Vlaanderen en Nederland zo groot blijven als ze nu zijn, zal er op dit
punt van een wezenlijke Nederlandse eenheid nooit sprake zijn (. . . .).
Ingrijpende maatregelen (. . . .) zullen niet getroffen kunnen worden,
zolang er niet getornd kan worden aan de eenheid van het Belgisch
onderwijssysteem, dat voor Frans- en Nederlandstaligen, behoudens
het verschil in voertaal, hetzelfde is". Slechts op voorwaarde dat de
Vlaamse culturele autonomie een werkelijke inhoud krijgt, zijn de
voorwaarden geschapen „voor een dergelijk, wezenlijk ingrijpend,
Nederlands cultuurbeleid, met name op het belangrijkste gebied, het
onderwijs".
Hetzelfde geldt voor de taalpolitiek. Van een ruimere autonomie mag
men niet alleen verwachten dat zij het bedriffsleven in Vlaanderen zal
vervlaamsen, maar vernederlandsen. „De vervlechting van de Nederlandse en Belgische economieên in alle sectoren plaatst de Vlaamse
bedrijven voor de noodzaak, een beter 'zaken-Nederlands' te gebruiken
en zich daarbij te orienteren, niet op Conscience of Gezelle of Claes,
maar op het huidige economische spraakgebruik in Nederland, het
enige voorbeeld overigens dat bestaat voor de Vlamingen (. . . .). Op
de duur zijn het alleen de directe, economisch geinspireerde contacten
(. . . .) die tot een egalisatie van het Algemeen Beschaafd in Nederland
en Belgiê zullen Leiden" (L. Metzemaekers, van Het Parool in het
reeds geciteerde nummer van De Nieuwe Gids).
Zeker, de autonomie „kan niet als een soort tovermiddel werken".
Zij is echter wel een voorwaarde opdat in Vlaanderen ook in bredere
kringen van de bevolking een klimaat, een gezindheid, een geest bevorderd worden die voor het hele cultuurbedriji (nogmaals in de breedste zin van dit woord) resoluut aansluiting zoekt bij het kernland van
onze cultuur, Nederland. En eveneens: „Het belang dat Nederland
erbij heeft, is gelegen in de mogelijkheid, die een culturele autonomie
van Vlaanderen in zich sluit voor een gezamenlijk Nederlands cultuurbeleid- (Willemsen).

Psychohygiene en
huwelijksbeleving
DRS. P. DEN OTTOLANDER

R zijn onhuwbaren die zo uit de moederschoot zijn voortgekomen;
en er zijn onhuwbaren die door de mensen zo gemaakt zijn; maar
ook zijn er onhuwbaren die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt omwille van het Rijk der hemelen". Het zal zeker bij sommigen bevreemding wekken, dat we na bovengenoemde titel ons artikel uitgerekend
met deze woorden van Jesus (Matt. 19, 12) durven beginnen, die
velen eerder pathologisch dan hygienisch in de oren hebben geklonken.
De derde categorie „eunuchen - vormt vanouds een uitlegkundig probleem: wie zijn dat, de mensen die zich hebben „gecastreerd - met het
oog op de messiaanse machtsgreep? Vaak heeft men dit laten slaan op
degenen die zich door hun vrijwillig celibaat onverdeeld aan God toewijden. Een nieuwtestamenticus uit onze tijd betoogt, dat Christus hier
doelt op gehuwden die door hun wettige partner zijn verlaten, en die
zich nu, omdat hun huwelijk absoluut onontbindbaar is, van de geslachtsdaad moeten onthouden zolang hun echtgenoot of echtgenote
ontrouw blij ft 1).
Zowel de traditionele uitleg als de laatstgenoemde hypothese brengt
een aspect van het evangelie naar voren waardoor het christendom
zich in brede kringen gehaat maakt: de hoogachting voor de maagdelijkheid en het afwijzen van echtscheiding, zeker wanneer het een
christelijk huwelijk betreft dat geldig gesloten en geslachtelijk voltooid
is. Spot dat niet met alle normen van psychohygiene, als men van
sommige mensen genitale onthouding durft te eisen? Trouwens, dit
klemt niet alleen t.a.v. priesters, religieuzen en verlaten echtgenoten.
Analoge vragen rijzen er m.b.t. anderen. Eist men geen tegennatuurlijke sexuele zelfverminking, als men zelfs in het huwelijk voorbehoedmiddelen of coitus interruptus verbiedt, als men verloofden t.o.v. elkaar
en pubers t.o.v. zichzelf diep ingrijpende reserves wil laten betrachten,
onder alle omstandigheden?
Tallozen gruwen hierom van de Kerk, en gebruiken nog wel dikkere
en zwaardere woorden dan ik hierboven van hen citeerde. Hoe veel of
hoe weinig er van hen te goeder trouw zijn, weten we zelfs niet bij
benadering. Wel is het zeker, dat ook echte goedwillenden het juist
door mislukkingen en Teed op dit gebied gedurende hele fasen van hun

E

1 ) J. Dupont O.S.B., Mariage et divorce dans revangile (Bruges etc., 1959) 219
sq. Vgl. 191-194 tegen de letterlijke opvatting van de zelfcastratie.
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leven moeilijk kunnen hebben met het geloof. Vooral met het oog op
de laatsten gaan we op enkele kwesties in.
De Kerk negeert hun wanhoop en verdriet niet; wij gaan in dit artikel
juist uit van deze feitelijkheden en hun verhouding tot de geestelijke
volksgezondheid. De meeste mensen in onze streken worden door de
psychohygienische aspecten van de christelijke huwelijksmoraal directer en pijnlijker getroffen dan door de demografische. Daarom zullen
we enige facetten zo scherp mogelijk belichten.
Behalve over het aangehaalde evangeliewoord zou men zich nog
over iets anders kunnen verwonderen. Is iemand die zich bij voorkeur
met filosofie en theologie bezighoudt en geen psychiatrische vakscholing genoot, wel bevoegd, iets to zeggen over dit onderwerp?
Wanneer hij zich beperkt tot de wijsgerige achtergronden en de theologische implicaties, dan toch wel. Over deze aspecten van de zaak
kan een psychiater als zodanig juist niet oordelen. Wel kan hij zich
uiteraard in de twee genoemde wetenschappen grondig inwerken, maar
daarmee bedrij ft hij dan geen psychiatrie, hoe belangrijk het ook voor
zijn artsenpraktijk is, dat hij zich op aangrenzende gebieden orienteert.
Vroeger, in minder gedifferentieerde maatschappijen, hebben zielzorgers, theologen en wijsgeren wel vaak goede en foutieve dingen beweerd op terreinen die nu aan weer gespecialiseerde krachten zijn
toevertrouwd. Dat kon Coen moeilijk anders, en niemand zou erbij
gebaat zijn geweest, als zij altijd gezwegen hadden, want zij waren
op alle mogelijke gebieden de deskundigsten. Maar tegenwoordig zijn
ze zich hun grenzen sterker bewust. Een moralist is niet per se een
competent medicus of psycholoog. En medici of psychologen zijn niet
per se betrouwbare moralisten, hoewel hun clienten daar dikwijls kritiekloos van uitgaan. De verschillende professies zijn op samenwerking
aangewezen, die soms prachtige resultaten oplevert. En wij alien, welke
competentie of incompetentie we ook hebben, mogen onszelf en elkaar
bij grensconflicten toevertrouwen aan de eventuele uitspraken van de
Kerk. Zij kan altijd nog dieper doordringen in het mysterie, mede dank
zij de stimulansen van de profane wetenschappen, maar wat eenmaal
vaststaat als openbaringsgegeven, laat zij door geen enkele onderstelling van oude of jonge wetenschappen aantasten. Daarmee dient ze
ook die wetenschappen zeif, al geeft ze geen kant-en-klare oplossing
voor alle interne problemen.
Stoicisme, sadomasochisme en offerzin
Stellig gaat onze sexualiteitsbeleving niet op in zorg en narigheid.
Het zou al direct in strijd zijn met de spreekwoordelijke roomse blijd-
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schap, zo iets te beweren. We willen juist proberen te zien, dat zelfs
het pijnlijke lijden op dit gebied niet louter zinloos is en dat het onze
geestelijke en zintuiglijke genietingen in dezen niet hoeft te vernietigen.
Pas wanneer we zowel de positieve als de negatieve feiten onder open
willen zien, zijn we op weg naar een reele taxatie van beide en van
hun samenhang.
Maar wat voor sublieme zin we ook zouden ontdekken in het verdriet, daarmee hebben we het nog niet geneutraliseerd of in genot en
vreugde getransformeerd. Lijden is en blijft lijden. Alle schone woorden over offers en of fertjes kunnen daar niets aan veranderen, nog
daargelaten dat de meeste lieden met puberteits-, verlovings- en huwelijksmoeilijkheden de verkleinende kwalificatie „of fertjes - met recht
veel te weinig eer zouden vinden.
Inderdaad, op dit en allerlei andere gebieden is ons lijden een felts
Wie dit wil wegredeneren, is een fantast. Onverschilligheid tegenover
het verdriet van anderen of van onszelf is geen „hoger" standpunt, dat
enkel voor een geestelijke elite bereikbaar zou zijn. Wanneer iemand
dat als berusting mocht willen aanprijzen, dan vergrijpt hij zich aan de
realiteit. Dit is geen nieuwe visie, integendeel. Sint-Thomas van Aquino
trekt o.a. in zijn commentaar op Aristoteles' Ethica vervaarlijk van leer
tegen de gevoelsafstomping bij bepaalde stoIcijnse wijsgeren. Ook de
commentaar op Sint-Jan die min of meer van Thomas' hand is, brandmerkt bij de behandeling van Jesus' lijden deze stoki als onmenselijk,
en hij haalt trouwens uit heel Zijn leven de gemoedsaandoeningen naar
voren tegen de Stoa. Origenes heeft het vele eeuwen daarvOOr tegen
de platoniserende wijsgeer Celsus al moeten opnemen voor het Getsemani-gebed van onze Heer: „Last deze beker Mij voorbijgaan. Maar
toch: niet wat Ik, maar wat Gij wilt". Deze woorden pleiten niet tegen
Hem, ze doen Zijn grootheid geen afbreuk. Het is tegennatuurlijke
stoerdoenerij, als wij ons boven onze pijn, ons verdriet, onze echecs
verheven willen achten. Wijsgerig is zo iets reeds onhoudbaar, en het
is apert onchristelijk, „unjesuanisch”. Het deed mij genoegen, dat ik de
pasgenoemde woorden van Christus b.v. in het ziekenlof voor de radio
herhaaldelijk naar voren hoorde brengen, o.a. tegen nodeloze en ongewenste schuldgevoelens. Ons lijden moeten wij aan God opofferen,
inderdaad, maar het lijden betekent geen offer meer, als het geen lijden
meer is. Niemand hoeft zich voor zichzelf of voor intimi te generen,
als hij van sommige genietingen enkel met grote moeite afstand kan
doen. Kuisheid is b.v. geen frigiditeit. Onze rede moet onze gemoedsaandoeningen leiden, d.w.z. soms moet ze deze temperen, maar soms
ook stimuleren. Het is van groot praktisch belang, dat de functie van
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de „ráalitês terrestres" in ons menselijk geluk nu zoveel aandacht heeft
van katholieke wijsgeren en theologen. Men kan over allerlei details
van mening verschillen, maar Der Herr van Romano Guardini en
Le milieu divin van Pierre Teilhard de Chardin zijn hun Nederlandse
vertaling wel waard. Guardini legt veel nadruk op de stoffelijke,
„aardse- aspecten van de heilstaat die Jesus ons had willen brengen,
en Teilhard op de grootheid, de ook kwalitatieve grootheid van de
schepping. Wanneer we aan hen de aandacht besteden die ze waard
zijn, kan de juistheid van hun visie mede in en door de lekenspiritualiteit getoetst worden. De sexuele problematiek komt dan in een breed,
universeel kader te slaan, zoals ze trouwens van haar kant onze algemene instelling helpt vormen.
De Getsemani-woorden slaan mede, zo niet uitsluitend, op Christus'
eigen persoonlijk lijden. Dit last Hem niet onverschillig. Wat meer is,
Hij haat het verdriet qua verdriet, Hij huivert voor de mislukkingen als
zodanig. Hij is geen masochist, geen geperverteerde figuur die wil
lijden om te lijden. Ook deze beschouwing kan steunen op Thomas,
juist op zijn behandeling van de genoemde evangeliewoorden. De
Heer aanvaardt het lij den als offer, zó biedt Hij het God aan voor
onze verlossing, maar van het lijden als kwaad beschouwd is Hij als
mens en als God afkerig. Wanneer men het christendom billijk wil
beoordelen, zal men dergelijke onderscheidingen niet mogen verwaarlozen, anders geeft men een mistekening 2 ). Er is alle reden om na te
gaan, of alle christenen, zelfs of alle heiligen in deze dingen steeds
evenwichtig zijn geweest, maar men moet er rekening mee houden,
dat zij niet verplicht zijn, in alle uitingen altijd alle kanten van deze
zaken naar voren te brengen. Daardoor kunnen de historici b.v. ingrijpend van mening verschillen over de vraag, of bepaalde christelijke
wijsgeren en theologen de zelfverloochening niet verkeerd hebben geinterpreteerd, zo, dat de zelfliefde en het zelfrespect bij hen in de knel
kwamen 3 ). Vanouds hebben ook woorden als hartstocht en zinnelijkheid een dubbele betekenis: een neutrale en een ongunstige.
Wij kunnen er ons dus wel degelijk in zekere zin over verheugen, als
we voor anderen lijden mogen en voor ons deel aanvullen wat aan de
kwellingen van de Christus in ons vlees ontbreekt, ten bate van Zijn
Lichaam, dat de Kerk is (Kol. 1, 24; vgl. Fil. 1, 29, Hand. 5, 41).
Elke wederwaardigheid betekent en bewerkt dan ook een hoge waar2) Zo o.a. de orthodoxe freudiaan Th. Reik: Masochism in modern man (New
York, z.j.) 340-348, 352 sq., 431.
3) Samenvattingen van de historische discussies bij M. C. d'Arcy S.J., The mind
and heart of love (London, 1947) 84-103 en bij J. A. J. Schellekens 0.P., Over de
liefde bij Sint Bernardus en Sint Thomas, in Sint Bernardus. Voordrachten aan de
R.K. Universiteit . . .. (Utrecht etc., 1953) 122-137.
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digheid voor ons als verloste medeverlossers. Deskundigen hebben
betoogd, dat in Thomas' kerkbeschouwing en sexuele moraal de lichameliikheid, de uitwendigheid niet genoeg tot haar recht komt. 1k heb dit
niet specialistisch nagerekend, maar wel kan ik op grond van eigen
onderzoek beamen, dat de kerkleraar in zijn leer over het genot voor
verbetering vatbaar is 4 ); haar negativiteit kunnen we soms met positiever teksten corrigeren. Dit betekent echter volstrekt Been afbraak van
de onthechting, van de „esprit de sacrifice" en wat dies meer zij. Als
wij Gods aardse gaven aan ons en in ons eventueel hoger en juister
gaan taeren, kan de of ferzin in gelijke mate vuriger worden. Dan beleven we des te intenser „de katholieke paradox, dat de aarde zo schoon
is, en dus een waardige of ferande voor de Vader" 5 ). Het kruis is niet
weg te denken uit het christelijk leven, we hoeven het niet dood te zwijgen. Met stelselmatig halve waarheden is niemand gebaat.
We zullen niet mogen camoufleren, dat het ons huiveringwekkende
opofferingen kan kosten, God te gehoorzamen, en dat wij ons eeuwig
geluk verspelen, wanneer we Hem willens en wetens in Zijn geboden
afwijzen. Ik wantrouw dat oppervlakkige quasi-optimisme, dat hier niet

over durft spreken, vooral niet met betrekking tot het huwelijk en de
voorbereiding daarop. We zullen onze wil moeten stalen en soepel
moeten maken; deze ouderwetse Bingen zijn onmisbaar voor een psychisch gezond leven. Als men van de mensen ongeveer niets durft
eisen, houdt dit wel in, dat men niets of weinig durft verwachten. Het
overdreven optimisme en het overdreven pessimisme reiken elkaar weer
eens de hand. Pas êtonnês de se trouver ensemble. Ze moeten elkaar
compenseren. Een bepaald soort barmhartigheden is wreed. De zondenmystiek berooft ons van onze waardigheid, ze is een vorm van zelfvergooiing en zelfkwelling. Wanneer alles slecht is, is niets meer erg.
Als er enkel verschil bestaat tussen eerlijke en stiekeme zondaars,
zullen we ons maar niet meer inspannen. Alle mooie woorden over
Gods genade en ontferming kunnen dan dit felt niet wegnemen: Hij is
nooit zo genadig om te voorkomen, dat wij struikelen, en als wij gestruikeld zijn, dan ontfermt Hij Zich nooit zo over ons, dat Hij ons
geneest. We worden eventueel door Hem genezen verklaard, maar dan
gedraagt Hij Zich als een medische falsaris. De verlossing is in dit
geval niet meer dan een juridische fictie.
Het is al een verkeerd teken, dat ik hier direct weer lets aan toe moet
4) L. Vander Kerken S.J., Het menselijk geluk (Antwerpen etc., 1952) 13 sq. 30 sq.
J. Fuchs S.J., Die Sexualethik des Heiligen Thomas von Aquin (Köln, 1949) 41, 60
sq., 68-71. F. Malmberg S.J., Een Lichaam en een Geest (Utrecht etc., 1958) 136,
144, 285.
5) P. Smulders S.J., De pelgrim naar het Absolute, in Bijdragen 16 (1955) 155.
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voegen om misverstanden te voorkomen, of zelfs te genezen. De weg
terug staat altijd open, voor iedere verloren noon of dochter. Dat is niet
in geding. Maar er wacht een royale Vader op hen, die het hen mogelijk had gemaakt, Hem gehoorzaam te zijn, en die hen daar weer toe in
staat zal stellen. Dat is wel in geding. Er zullen voor bijna iedereen
wel periodes zijn waarin hij zich geen raad weet. Vooral jongeren die
slecht of bijna niet geinstrueerd zijn, denken daarbij ook nog, dat ze
uitzonderingen zijn. Dat is een onnodige en irreele verergering van hun
radeloosheid. Het lijkt dan zo mild, alles maar goed te praten of bij
voorbaat niet zo erg te vinden. En het is een falsificatie. We zullen
zowel onze geringheid als onze grootheid moeten kennen. Het is inderdaad vernederend, vooral voor onze zelfoverschatting, bij God om
vergeving te komen vragen en ons die dan ook nog door bemiddeling
van Zijn priester, van een medemens te laten schenken. In ieder geval
is het pijnlijk, zeker wanneer we ons best hebben gedaan en dan Loch
nog op een zwaar schuldige manier zijn teruggedeinsd voor de grote
moeite die God ons dorst vragen. Maar wie zich zo vernedert, wordt
verheven, en hij vernedert zich niet om zich te verlagen, maar juist ter
wille van de verheffing die iedere deugd, ook de nederigheid, voor ons
betekent. Want Christus vertrouwt ons veel toe, dat is al een eer, en in
overeenstemming daarmee brengt Hij Zich, ook in dat penibelste
sacrament, als Verlosser onder ons bereik, om ons met onze schijnbare
uitzichtloosheid en onze zwakke wil sterk te maken.
Als de Kerk ons daarom Gods wil blijft voorhouden en zich daarvan
door niemand last afbrengen, beschermt ze ons tegelijkertijd tegen zelfonderschatting en zelfoverschatting. Onze verantwoordelijkheid kan
soms sterk verminderd of zelfs afwezig zijn, dat weet iedere biechtvader, en hij kan deze doctrien al in zeer oude moraalboeken vinden.
Maar die werken weten ook het dogma van onze waardigheid en
wilsvrijheid hoop te houden. De Kerk heeft dit punt al eerder moeten
verdedigen tegen ketterijen. Dat heeft haar Coen de beschuldiging van
oppervlakkigheid en laxisme gekost. Ze zal zich nu evenmin van de
wijs laten brengen, wanneer men haar n.b. om soortgelijke redenen van
onmenselijk rigorisme beticht. Als iemand meent, dat pubers per se
geen subjectieve doodzonde kunnen bedrijven omdat hun wil daarvoor
te zwak en te onvrij is, dan herinneren we eraan, dat de Kerk bij monde
van de vorige paus getoond heeft, hun toerekeningsvatbaarheid hoger
aan te slaan, meer vertrouwen te hebben in hen en in Gods genade
voor hen 6 ). Van gehuwden en ongehuwden vraagt Hij wel veel moei6) Radioboodschap van Z.H. Paus Pius XII bij gelegenheid van de „Dag der
lamilie- in Italid. in Katholiek Archiet 7 (1952) 304 sq.
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lijks, maar niet het onmogelijke. Alle twee deze waarheden geven ons
fier zelfvertrouwen, als we met vallen en opstaan de weg bewandelen
die Jesus ons door Zijn Kerk wijst.
Exclusivisme en belijndheid
De eeuwen door heeft Hij ons geleerd, zelfs de potentiele vorm van
menselijk leven als onaantastbaar te beschouwen. Of men dit doet
met behulp van technische middelen of niet, iedere ingreep is ongeoorloofd die onze geslachtsdaad van haar gevolgen wil beroven, omdat
deze daad krachtens haar wezen gericht is op de overdracht van menselijk leven. Geen enkele omstandigheid kan hier uitzonderingen toelaatbaar maken, omdat deze norm voortvloeit uit de essentie van het
mens-zijn en dus onveranderlijk is. Wij kunnen hiervan evenmin gedispenseerd worden als van het felt, dat we een menselijke natuur
hebben. Kan het uitblijven, dat iemand dit in een noodsituatie aanvoelt
als ongezond absolutisme, en bovendien als exclusivisme, omdat de
Kerk met deze leer steeds meer alleen is komen te staan? Gebrek aan
openheid, aan solidariteit staat in de psychologie en in de karakterkunde niet hoog aangeschreven. Starheid en te weinig dynamisme
evenmin. En daar beschuldigt men de Kerk van, omdat ze ons diverse
onveranderlijke normen leert en zichzelf een onfeilbaar gezag toekent.
Dit wordt in zekere zin nog irriterender door de inclusiviteit die zij
zich steeds meer is gaan toekennen: niemand gaat verloren, als hij er
buiten zijn schuld onbekend mee is, dat het lidmaatschap van de zichtbare Rooms-Katholieke Kerk en de gehoorzaamheid aan haar leer
Gods wil is. Als zo iemand echt niet beter kan weten en doet wat zijn
dwalend geweten hem voorschrij ft, ligt het in zijn levenshouding opgesloten, dat hij voluit christen zou zijn, als God hem de mogelijkheid
daartoe gegeven had. Welnu, het onmogelijke vraagt God nooit, dus
zo iemand wordt behouden, al beseft hij daar misschien nog niet veel
van.
Maar onderdehand ontkomt hij aan allerlei moeite die veel katholieken allesbehalve bespaard blijft, zou men met een zekere jaloerse
weemoed kunnen denken. Inderdaad moeten we hier wel lets over zeggen. Moet juist een katholiek niet jaloers zijn op acatholici? Die kunnen
het straffeloos wat makkelijker nemen, lijkt wel. Een begrijpelijke impuls.
Wanneer een gelovige deze gedachte bij zich voelt opkomen, moge
hij het volgende ogenblik besef fen, dat we op deze manier zouden
wensen, de waarheid eventueel maar liever niet te kennen, als dat ons
beter uitkomt. Daarmee hebben we ons dan al de weg naar de waarheid
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versperd: wij moeten haar zichzelf laten zijn en haar niet verwringen
naar onze wensen en noden. De nood zou daar ook alleen maar groter
door worden. Erg hygienisch is deze afgunst op eerlijke andersdenkenden niet: ze is meer solidair met het kwaad dan open voor de waarheid.
Maar goed, is het dan een voorrecht of niet, er een belijnde sexuele
moraal op na te houden? Waar blijkt dat dan uit, het privilege katholiek te zijn? Onder andere hieruit, dat de zekerheid die God ons door
de Kerk gunt, ons de mogelijkheid wil ontnemen, onze oprechtheid te
overschatten en zo ons eigen geweten voor de gek te houden. Inderdaad vindt de onveranderlijke kerkleer op het punt van de huwelijksbeleving 1:!ij buitenstaanders nu weinig weerklank. Maar daarmee beroven de anderen zich op dit en ander terrein van de zekerheid die
het leergezag ons biedt. Bij de aldus ontstane labiliteit is de kans o zo
groot, dat men zich, toch niet helemaal te goeder trouw, over allerlei
aarzelingen heenzet, als het in een bepaalde situatie moeilijk wordt,
trouw te blijven aan de morele princiepen die iedereen er toch min of
meer op nahoudt. Het bekende motto van „Es gibs Wahrheiten die
niemals wahr sein diirfee. Is dit geen precaire heilssituatie? Gebrek
aan evenwicht, aan vaste lijn is psychologisch en ethisch niet benijdenswaardig.
Bovendien heeft men te bedenken, wanneer men genoemde afgunst
in zich voelt opkomen, dat die ethische natuurwetten juist daarom onveranderNk zijn, omdat ze krachtens hun natuur, hun essentie gericht
zijn op ons geluk. Dat geluk kan een afschuwelijke mate van lijden in
zich opnemen, maar er zijn wetten die door geen enkele nood gebroken
worden. De nood wordt er voor onszelf en voor anderen alleen maar
groter op, als wij deze wetten breken. Dan is de nood geen factor meer
binnen ons onvolkomen geluk, geen groei meer naar ons volkomen
geluk, maar enkel een manifestatie van ons ongeluk.
Deze wetten en de overtreding ervan hebben namelijk hun consequenties. Ik doel hier niet op Gods straf fend ingrijpen, al sluit ik dat
allerminst uit. Nee, het gaat me er hier om, dat ook noodsituaties niet
op zichzelf staan. Zoals alle situaties zijn ook zij opgenomen in een
universele samenhang. Onder de druk van omstandigheden zouden we
dat sours willen ontkennen, maar wie dat consequent doet, verandert
de wereld in een chaos en veroordeelt daarmee alles wat hij zegt tot
iets dat hoogstens voor hem in zijn situatie waar is. Dit situationisme
kennen we niet alleen in de ethica, maar ook in de kenleer en de
metafysiek. Het veroordeelt zichzelf, want het kan nooit pretenderen,
als wijsgerig standpunt voor anderen in hun situatie waar te zijn. Juist
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vanuit morele moeilijkheden dringt dit relativisme zich makkelijk aan
ons op. Maar dan houdt het ook niet makkelijk halt. En als wij de
consequenties niet direct trekken, disponeren we anderen er wel toe.
Met het oog op onze medemensen en op onszelf hoeven we daarom
die acatholici niet zo te benijden omdat zij het zo getrof fen zouden
hebben met de mogelijkheid, zich eens heerlijk te vergissen. Wie de
belijndheid en de ruimheid van de Kerk beleeft, betekent iets voor de
wereld. Als we daar niet veel voor over hebben, is ons christendom
niets waard.
Op het eerste gezicht lijkt die levensvreugde, die ontspannenheid bij
mensen met een andere moraal overigens wel eens groter dan ze is.
Medici, psychologen en sociologen van uiteenlopende overtuigingen
doen daar soms vreemde boekjes over open 7 ). Zeker, het kan moeite
kosten, vergeving en leiding te vragen bij een priester, die ondanks
alle geduld en medeleven ons wil helpen in de groei naar een volmaaktheid die psychisch en ethisch zinloze offers schijnt te kosten. De consultatiebureaus van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming, de raadslieden van het Humanistisch Verbond en de gezinsverzorgsters van „Humanitas'', om van andere „adressen" 8 ) maar te zwijgen, zullen ons deze miserie wel besparen — en ons andere miseries
bezorgen, al dan niet te goeder trouw. We zullen de werfkracht van
hun moraal kwantitatief niet onderschatten, en kwalitatief niet overschatten. „Och, wij weten heus wel, dat men geen waarachtige hulp
biedt door menselijke zwakheden goed te praten", verklaarde een leider
van „Humanitas - eens voor de V.A.R.A.-microfoon 9 ). Ik beweer hier
ook niet, dat iedereen daar zo maar tegen beter weten in verkeerde
dingen goed praat, maar het feit ligt daar, dat we over goed en kwaad
uiteenlopend denken. Ondanks het ontbreken van of ficiele relaties
geven de neohumanistische organisaties in hun persorganen voortdurend blijk van gloeiende bewondering voor de N.V.S.H. en ze spelen
haar ook in de praktijk uiteraard vaak de bal toe. Samen propageren
zij een sexuele psychologie en moraal die niet op alle, maar wel op vele
punten onze weerzin opwekt. En dat is wederkerig.

Men-zelf, ik-zelf, God-zelf
Veel opvoeders gaan er minstens in theorie prat op, dat zij van hun
7) Ch. Mertens de Wilmars, Psycho-pathologie de l'anti-conception (Centre d'Etudes Laennec) (Paris, 1956).
8) Daarmee bedoel ik hier niet de Protestantse Stichting ter bevordering van Verantwoorde Gezinsvorming, al betreur ik er uiteraard de oprichting van.
9) Mr. J. in 't Veld, Te smalle basis, in Het Woord van de Week, jrg. 6, no. 22;
31 mei 1953.
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pupillen nooit lets eisen waar deze de zin niet van kunnen begrijpen.
Inderdaad lijkt dit zeer symphatiek, en deze opvattingen zitten nu eenmaal in de lucht. Het schijnt ook wel depersonalisatie, lets op gezag aan
te nemen en te doen. Zeker bij volwassenen heet dit dan een aanslag
op hun mondigheid 10 ). Men kan wel zeggen, dat een nazi-ideoloog
niet veel recht van spreken heeft, als hij het katholicisme „die Vernichtung" en „das Brechen der Persänlichkeit - 11 ) verwijt, maar omgekeerd
zou het ook verdacht kunnen zijn, dat het zelfs hem te gortig wordt.
Moeten we dan maar napraten wat „man sage'? Wordt „ich-selbstopgeofferd aan „man-selbsr?
Het drieeenheidsdogma zouden velen eerder op gezag van de Kerk
willen geloven dan haar moraal intake het huwelijk. En het is een felt,
dat onze natuurlijke rede de natuurwetten op dit gebied minstens zeer
moeilijk zal kunnen herkennen, als ze zich niet door de openbaring laat
leiden. De kerkleer is ook op dit punt verre van onredelijk, maar om dat
in te zien, hebben wij vaak veel geloof nodig. Zo lets hoeft ons niet te
verbazen in een tijd waarin allerlei grondslagen van de algemene en
de bijzondere ethiek worden ondermijnd.
Primair is het van belang, dat we God en Zijn wil niet zien als
bedreigingen van onze waardigheid, tirannieke instanties die zichzelf
moeten handhaven door ons hun despotische willekeur op te leggen.
Zo stelt Sartre het in Les mouches en in Le diable et le Bon Dieu, en
daarom vindt hij ook, dat zo'n Ultrasadist, zo'n Superterrorist niet mag
bestaan. We mogen wel opmerken, dat de katholieke opvatting inzake
de ethische natuurwet juist dat element van grilligheid en willekeur uitsluit: bepaalde normen vloeien met noodzakelijkheid uit Gods essentie
en uit onze essentie voort. Die wetten zijn wezenlijk en onveranderlijk
in harmonie met onze menselijke natuur. Pater Duynstee, die in zijn
latere ontwikkeling veel aandacht heeft gewijd aan de samenhang van
moraal en psychohygiene, oppert daarom m.i. terecht de onderstelling,
dat Sint-Thomas' moraal in dezen het verlossende woord zou kunnen
spreken voor onze neurotische, chaotische tijd ").
Als God dan niet onze rivaal is, maar ons doet delen in Zijn eigen
leven, worden alle dingen anders, ook de kruisigende eisen van de
huwelijksmoraal. Dan is het leergezag Been aanslag meer op mijn
zelfstandigheid, maar een beveiliging ervan. In de Kerk, in haar sacra10) Vgl. over deze kwestie mijn artikel Op zoek naar christelijke voltvassenheid,
in Streven 14 (1960-1) II 829-836.
11) A. Rosenberg, Der Mythus des 20. Jahrhunderts ( 2 Miinchen, 1941) 162, 169.
12) W. J. A. J. Duynstee C.ss.R., Wet en wetsverplichting bij St. Thomas, in
Studia Catholica 31 (1956) 206.
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menten, haar autoriteit en haar heiligheid zet de Godmens Zijn triomferend lijden onder ons voort. Door Hem en in haar, als lid van Zijn
mystiek lichaam, word ik steeds meer mezelf. Op deze manier zorgt
God-zelf ervoor, dat ik-zelf niet word prijsgegeven aan men-zelf, aan
de opvattingen en praktijken die „men - normaal en vanzelfsprekend
acht. Als iemand deze intimiteit met Hem, deze verlossing en verheffing onmogelijk wil noemen, constateren we, dat niet hij maar de Kerk
zich schuldig maakt aan pessimisme inzake de menselijke eigenwaarde.
Dat draait men nogal eens om. En juist omdat dit zo vaak gebeurt,
menen we te moeten stellen, dat er wel eens een sterke persoonlijkheid,
veel zelfstandigheid nodig zou kunnen zijn voor het gelovig aanvaarden
van een omlijnde en veeleisende moraal. Heel misschien is dit zowaar
soms origineler dan het napraten van wat „man sage' over inauthentiek
existeren e.d.
De kerkleer inzake geboortenregeling en huwelijkstrouw is inderdaad onherroepelijk, ze geeft ons absolute zekerheid en rust. Zij is niet
voor correctie vatbaar. Maar wel altijd voor verdieping. Ze kan niet
evolueren van slecht naar goed, op geen enkel punt, maar wel van
goed naar beter. Daar kan iedereen een rol in spelen. Niet alleen de
theologen en de wijsgeren, maar ook andere wetenschapsbeoefenaars.
En de eenvoudige gelovigen evenzeer. Hun beleving van de geopenbaarde waarheid heeft het geloofsbewustzijn van de Kerk wel vaker
doen rijpen, b.v. inzake de mariologie. De filosofische en theologische
bewijsvoering voor de christelijke moraal, en haar pedagogisch-psychologische toepassing hoeven zeker niet altijd juist te zijn, met hen staat
of valt het dogma niet, en gefundeerde kritiek is welkom. In geen geval
mogen we onjuiste populaire argumentaties laten voortbestaan, als die
eventueel bij sommigen opgeld doen. Het moet duidelijk zijn, dat onze
begrippen van natuur en tegennatuurlijkheid jets heel anders zijn dan
een romantische a fkeer van techniek, cultuur en wetenschap ").
De heilig makende genade, de wilsvrijheid, de ethische natuurwet en
het kerkelijk leergezag zijn belangrijke elementen van de katholieke
synthese, die ten nauwste samenhangen. Wie een van alle beschouwt
als jets onmogelijks, komt ook de andere drie te na. Alle vier zijn ze
manifestaties van een zinvolle wereld en van de hoge waardigheid die
onze goede God de mensen gunt. Pas in dergelijke perspectieven is de
huwelijksbeleving moreel en psychohygienisch zuiver te zien.
13 ) Vgl. over de vele betekenissen van „natuur - : St. Strasser, Beschouwingen over
natuur en cultuur naar aanleiding der menselijke sexualiteit, in Huwelijk en sexualiteit (Utrecht etc., 1961) 8 sq.

De waardering van onze
aardse werkelijkheid
DR. MODESTUS VAN STRAATEN O.E.S.A.

zo ver we weten, was Plato de eerste denker in onze westerse cultuurV
kring, die de afgeslotenheid van het gangbare wereldbeeld doorbrak en
die buiten onze kosmos een werkelijkheid aanvaardde van een andere aard en
OOR

een hogere orde. Tot dan toe immers was men in het denken uitgegaan van de
als vanzelfsprekend aanvaarde thesis, dat de totaliteit van al het bestaande
samenviel met de kosmos, waarin men leefde en waarvan men zich een deel
wist, en die men zich dacht als een voortdurend in ontwikkeling verkerend
wezen. Plato zag achter onze kosmos een andere, .een hogere realiteit, onvergankelijk en in hoge mate onttrokken aan veranderlijkheid, maar desondanks voor
de mens op een of andere wijze toegankelijk en bereikbaar.
Want wanneer hij in de grote mythe van de Phaedrus tracht door te dringen
tot de meest wezenlijke implicaties van de mens, dan ziet hij hem op de buitenbaan van de hemelboog reeel geconfronteerd en in contact met die anders
geaarde, blijvende werkelijkheid, die hij, zij het met moeite en onvolledig,
schouwend in zich opneemt. Weggevallen van de hemeltoppen en geplaatst
binnen het veranderlijk geheel van onze wereld, zal de mens het heimwee naar
die andere realiteit in zich meedragen, en het mensenleven zal, naar Plato's
inzicht, een onafgebroken pogen moeten zijn om het eenmaal verworven en
weer verloren gegaan bezit van deze bovenaardse realiteit opnieuw tot stand te
brengen.
In de Phaedrus wordt dit bezitten beschreven als een kennen, als een zien; de
mens zal het zich dienen te heroveren langs de weg van het kennen en het
denken, waardoor het moment wordt voorbereid, waarop de vonk van het
schouwen opnieuw in hem wordt losgeslagen. Geschiedt dat hier, in onze
wereld ? Wa.arschijnlijk wel. Maar hoe men ook de discussies, welke Plato
Socrates op de laatste avond voor zijn dood in de Phaedo laat houden, wit
interpreteren, het is wel zeker dat Plato minstens de suggestie wekt van een
mogelijke terugkeer naar die buiten-kosmische realiteit, naar die boven-aardse
wereld, vanwaar de mens is uitgegaan.
Plato's visie introduceerde in het westerse denken definitief de vraag naar de
zin en de waarde van onze wereld; de waardering van de aardse werkelijkheid is
door hem tot een probleem geworden. Wanneer men immers het levensdoel van
de mens stelt in een buiten-kosmische realiteit of minstens in de intentionele
herovering ervan, dan rijst noodzakelijk de vraag, wat dan wel de zin en de
betekenis van deze aardse, zichtbare en veranderlijke wereld zullen zijn.
Plato heeft in latere jaren ook dit probleem uitdrukkelijk aan de orde gesteld
en in de Timaeus zijn inzichten beschreven. Uit meerdere mogelijkheden koos
hij de opvatting, dat onze wereld een onvolmaakte, want in de ruimte tot stand
gebrachte nabootsing, afbeelding is van de buiten-kosmische realiteit, en daarom
voor de mens primair en eigenlijk uitsluitend waarde heeft als symbool, als verwijzing naar een andere, een hogere werkelijkheid. De aardse werkelijkheid
heeft in het Platonisme geen waarde en geen zin in zich zelf, maar heeft beteke-
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nis omdat ze krachtens haar aard heenwijst naar die werkelijkheid, waarvan ze
de afbeelding is, en omdat ze op grond daarvan in staat is de mens, indirect,
terug te brengen tot die wereld, waarin hij van nature thuis is. De algemene
tendens van het platoonse denken moest dan ook wel gelegen zijn in een vlucht
uit deze wereld, in een terugverlangen naar het schouwend bezitten van de
boven-kosmische werkelijkheid, hetzij door de contemplatie, hetzij (in het neoplatonisme) door de extase.
Het christendom, dat een viertal eeuwen na Plato zijn intrede doet in het
westerse geestesleven, sluit in dit opzicht wonderwel aan bij de platoonse mentaliteit. Ook de christelijke leer immers wijst haar adepten op een wereld buiten
de onze, waar het eigenlijk vaderland van de mens gelegen is; zij spreekt van
een tranendal, waarin de mens tengevolge van zonde en kwaad lijdt en arbeidt,
op weg naar een beter thuis, waar hij voor altijd bij de Heer zal zijn. Zeker, het
christendom leert ook dat het Rijk Gods, waarin de Heer zijn uiteindelijke heerschappij zal vestigen en waarin de mens zijn definitieve voltooiing vinden zal,
ons in Christus op deze aarde nabij gekomen is, maar het belicht daartegenover
met nadruk de betrekkelijkheid en de verleidende kracht van het aardse, dat de
mens in velerlei opzicht als een belemmering en een hindernis op zijn weg naar
God tegemoet komt.
Naarmate de eerste christenen de terugkomst van de Heer en de definitieve
vestiging van het Rijk in een meer nabije toekomst zagen, in die mate waren ze
geneigd meer of stand te nemen van het aardse en van de tijdeliike werkelijkheid
en uit de vermeende nabijheid van het Rijk de onjuiste gevolgtrekking te maken,
dat het niet de moeite waard was aan de arbeid te blijven en zich met de ten
ondergang neigende aardse werkelijkheid te occuperen. Paulus' brieven zijn daar
om te bewijzen, dat hij in dit opzicht met zijn jonge christengemeenten wel het
een en ander te stellen heeft gehad !
Maar ook wanneer de Parousie niet meer als onmiddellijk voor de deur staand
wordt verwacht, blijft deze negatief gekleurde waardering van de aardse werkelijkheid in het christelijk gedachtenleven overheersen. Zij wordt in stand gehouden en in de hand gewerkt door het wereld-begrip van het Nieuwe Testament, waar het, met name bij St.-Paulus en St.-Jan, telkens weer wordt toegepast
op een bepaalde categorie van mensen die de wereld vertegenwoordigen en door
hun Christus-vijandige gezindheid aan deze wereld een eigen sfeer en een eigen
kleur geven. Hun wereld wordt gekenmerkt door de aardse, nationaal-politieke
Messias-verwachting en door de zedelijke tekorten, die ermee samengingen, en
vertegenwoordigt aldus op bijna tastbare wijze het succes van de verleidende
kracht van het aardse, dat de toegang tot het Rijk belemmert. Het is de wereld
van de onverloste en in zijn onverlost-zijn volhardende mens, de wereld van de
zelfzucht of van het, vlees dat begeert tegen de Geest; het is de zondige wereld,
waarvan Satan de vorst is en die geheel en al is onderworpen aan de macht van
het kwaad.
In het christelijk denken werd dit johanneisch, nieuw-testamentisch wereldbegrip vaak nogal ongenuanceerd vereenzelvigd met de aardse werkelijkheid als
zodanig, en het heeft zich zo overheersend vastgezet in de algemene visie van
de christen op het aardse, dat de op een meer positieve waardering gerichte
elementen van de Openbaring erdoor belet werden vormgevend in te werken op
de christelijke levenshouding en het christelijke levens-patroon.
26
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat het christendom, toen het zocht naar
een begrippenwereld en een gedachtensysteem, waarin het de christelijke leerstellingen verstaanbaar voor de westerse mens zou kunnen formuleren, juist in
het platonisme de meest geschikte partner vond. Zo werden vaak platoons gekleurde formules het vaartuig, waarin de christelijke waarheden werden vervoerd naar de gedachtenwereld van de westerse mens. Uit het samenspel van
deze elementen valt het dan te verklaren, dat de waardering van de aardse
werkelijkheid in het christelijk denken hoofdzakelijk een negatief karakter bligt
behouden: zij wordt niet om zich zelf gewaardeerd, maar ofwel gezien als de
afbeelding, het symbool van een hogere, d.i. goddelijke realiteit, ofwel als het
milieu waarin en het middel waardoor de mens zijn eigenlijke wezen tot voltooiing en perfectie brengen moet. Het is tekenend voor de christelijke mentaliteit dat men dit in hoofdzaak denkt te bereiken langs de weg van onthechting
aan het aardse en door een prijsgeven, juist van de aardse realiteiten, te midden
waarvan de mens leeft. De paulinische formulering: „zoekt datgene wat boven
u is, niet wat op en van de aarde is" was een juiste weergave van wat er in dit
opzicht in het christelijk denken leefde.
Wanneer dan ook Augustinus in het begin van de 5e eeuw de christelijke
inzichten codificeert en in De Civitate Dei zijn visie als een programma doorgeeft aan de gehele Middeleeuwen, dan blijft ook daarin de negatieve waardering van de aardse werkelijkheid doorklinken. Want hoewel hij de Civitas Dei
ook reeds hier op deze wereld, waar de civitas terrena heerst, aanwezig weet,
zal toch de doorgevoerde antithese tussen beide civitates ertoe bijdragen, dat
men in het christelijk gedachtenleven de aardse werkelijkheid gemakkelijk identificeert met de civitas diaboli, die in haar verwording en vergankelijkheid voor
de mens een belemmering en een hindernis blijft betekenen in zijn opgang naar
een hogere wereld en naar een eeuwig samenzijn bij God.
Eigenlijk blijft dit zo tot aan de tijd, waarin de natuurwetenschap het voile
licht doet vallen op de aardse werkelijkheid als zodanig. Want hoe exuberant
het aardse leven in de eeuwen van de Renaissance ook lijken mag en hoe uitbundig de mens, ook de christelijke mens van die tijd, de schijn mag wekken in de
vreugde en de glans van dit aardse leven op te gaan; en hoe intensief de bemoeienis van de humanisten met de aardse realiteiten van litteratuur en kunst
ook geweest mag zijn: het christelijk denken blijft de aardse werkelijkheid waarderen als een in zich zelf vergankelijk en ten ondergang gedoemd symbool van
een hogere realiteit, van een andere wereld, die alleen in staat is aan het menselijk leven zijn laatste zin te geven. Men blijft de aardse werkelijkheid zien in
functie van een bovenaardse realiteit; men is arbeidend bezig in en aan de
wereld, waarin men leeft, maar deze wereld is niet opgesloten en afgesloten in
zichzelf, zij vindt haar zin niet in zich zelf: zij heeft een venster dat uitzicht
geeft op een andere, een betere en hogere werkelijkheid, waarvan zij slechts
symbool en waartoe zij slechts middel is.
De Griekse wetenschap omtrent de natuur was in wezen theoretisch; de
Griekse denkers beperkten zich veelal tot de „theoria", tot de beschouwing van
het kosmisch geheel en hadden niet de intentie een bijdrage te leveren tot de
feitelijke beheersing van de kosmische realiteit door de mens. Zij beschouwden
immers de natuur primair als een gegeven totaliteit, als lets dat minstens in
grote Iiinen en in hoofdzaak vaststond en zich als een niet wezenlijk te beinvioe-
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den object van beschouwing aan de mens presenteerde. In het besef dat deze
wereld krachtens haar aard een verwijzing, en daardoor in zekere mate een
springplank was naar een hogere realiteit, vermeide zich met name de platoons
georienteerde wetenschapsbeoefenaar in de loutere contemplatie van de kosmos.
De Middeleeuwen hebben in hoofdzaak dit ideaal van wetenschap behouden.
Ook voor het middeleeuwse denken was de kosmische realiteit allereerst voorwerp van beschouwing. Want al was de christelijke waardering voor de aardse
werkelijkheid dan ook negatief gekleurd, dit neemt niet weg dat men het toch
de moeite waard bleef vinden zich met haar te occuperen, omdat men haar bleef
zien als schepping Gods en symbool van Diens grootheid. Met name in beschouwingen van astronomische en kosmografische aard liet men zich gaarne imponeren door de relatieve grootheid van het geschapene en speurde men naar de
tekenen van Gods macht en alvermogen in stoffelijke vormen. Op grond hiervan droeg de middeleeuwse beschouwing van de geschapen wereld de tendens
naar een natuurlijke theologie in zich en kon men zich veelal blijven beperken
tot een vrij globale beschouwing van deze werkelijkheid, omdat immers een
theologisch georienteerde waardering aan minutieuze detail-kennis weinig behoefte heeft.
Zo is het ook verklaarbaar dat het gangbare wereldbeeld van de middeleeuwse
mens door deze onderzoekingen en beschouwingen niet ingrijpend werd gewijzigd, en dat men aan de west-europese Universiteiten tot een flink stuk in de
zeventiende eeuw rustig en vrijwel onveranderd de astronomische en kosmografische inzichten van Aristoteles en Ptolemaeus doceerde. Het feit dat men in het
universitaire onderwijs te Leiden rond 1600 nog niets schijnt te weten van de
in 1543 gepubliceerde nieuwe visie van Copernicus op de constellatie van het
heelal, moge hier ter illustratie dienen.
Meer dan de theoretische beschouwing heeft dan ook de dagelijkse omgang
met de geschapen werkelijkheid in de primitieve technieken van het alledaagse
leven en in de produkties van architectuur en beeldende kunst, heeft ook de
confrontatie met ontdekkingen en met veelal min of meer toevalligerwijze gedane uitvindingen langzamerhand het besef doen ontstaan, dat de geschapen
natuur ongekende mogelijkheden in zich bergt en dat een nauwkeurig en tot in
bijzonderheden afdalend onderzoek van deze werkelijkheid ook in zich zelf
waardevol zou kunnen zij n.
Zo zien we in het begin van de zeventiende eeuw een minutieuze aandacht
groeien voor alles wat deze aardse natuur inhoudt: het is de tijd waarin een
nieuwe natuurwetenschap het voile licht laat vallen op de geschapen werkelijkheid en in alle opzichten oog krijgt voor de details van deze realiteit, die zij
langs de weg van nauwkeurige observatie, van meting en experiment tracht te
ontsluieren en bloot te leggen. Namen als die van Christiaan Huygens, Anthonie
van Leeuwenhoek en Herman Boerhaave — om ons maar tot het eigen land te
beperken — zeggen hier voldoende.
Het is deze nieuwe natuurwetenschap die aantoont dat de geschapen werkelijkheid niet slechts een te observeren en te beschouwen object vormt, maar ook
hanteerbaar is; dat ze niet slechts gezien moet worden als een in feite onveranderlijk en minstens in grote lijnen vaststaand bestel, maar dat ze door de mens
te beinvloeden en te behandelen blijkt, meer en in grotere mate dan men tot
dan toe op grond van de bekend ziinde technieken dacht. Zo betekent deze
nieuwe natuurwetenschap tevens de geboorte van de techniek, van de principi8e
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en consequente poging de stoffelijke werkelijkheid te beheersen, te transformeren en aan de mens dienstbaar te maken.
Deze door de mens te hanteren wereld werd door Descartes in beginsel geisoleerd. Hij maakte immers in een wijsgerig systeem, dat in meerdere opzichten
voor de eerstkomende eeuwen toonaangevend zou zijn, een radicale en absolute
scheiding — niet slechts een onderscheid — tussen datgene wat als wezenskenmerk de uitgebreidheid, de extensie en dus de meetbaarheid bezit, en datgene
wat van nature denkend en dus onstoffelijk is. In het Cartesianisme worden
deze twee sectoren van de werkelijkheid, ieder met eigen wetmatigheid, onafhankelijk en los van elkaar geplaatst, zo zelfs dat ook binnen de mens, die van
nature tot beide zijnsgebieden behoort, tussen de twee realiteiten geen wezenlijk
contact maar slechts een accidentele coincidentie wordt aanvaard. Hoezeer de
cartesiaanse visie dan ook een reductie van de aardse werkelijkheid inhield,
omdat ze slechts aan een bepaald facet van deze realiteit, aan haar meetbaarheid,
voile recht deed wedervaren, zij heeft ontegenzeggelijk de wijsgerige basis
gelegd voor een grotere eigenstandigheid van de aardse realiteit en is daardoor
een belangrijke factor geweest voor het ontstaan van een meer positieve waardering.
De gespannen natuurwetenschappelijke aandacht immers voor de aardse realiteit, de voortdurende occupatie met een werkelijkheid die op grond van de
heersende wijsgerige overtuiging als gelsoleerd van iedere onstoffeliike realiteit
wordt gezien, het ervaringsfeit dat ook de mens in velerlei opzicht aan dezelfde
wetten onderhevig is als de stoffelijke wereld rondom hem heen, alsmede de
verzwakking en vervaging van het religieus besef waren evenzovele oorzaken,
waardoor het mogelijk werd dat langzamerhand een louter positivistische mentaliteit tot ontwikkeling kwam, die uitsluitend oog had voor de meetbare en
experimenteerbare werkelijkheid van de stoffelijke wereld en omtrent de vraag
naar het bestaan van een hogere, anders geaarde werkelijkheid ofwel in een
agnosticisme geen uitspraak deed ofwel zonder meer tot een ontkenning kwam.
De aardse werkelijkheid, van waaruit men sinds Plato en met name in de
christelijke gedachtenwereld een perspectief had naar een hogere realiteit, klapte
dicht; het venster werd gesloten; men ging de aardse werkelijkheid in en om
haar zelf waarderen en de mens dacht zich als een wet bijzonder, maar essentieel
toch niet van de overige dingen onderscheiden wezen binnen deze kosmische
werkelijkheid, zonder rekening te houden met hogere, buiten-kosmische of
boven-aardse realiteiten, die hij ofwel voor niet-bestaanbaar hield ofwel minstens als onkenbaar qualificeerde. Het arbeidend bezig zijn in en aan de wereld
vindt zijn eindpunt en doelstelling, en dus ook zijn zin, binnen deze wereld zelf.
Het is duidelijk dat uit dit alles een meer positieve waardering van de aardse
werkelijkheid groeien kon dan men in het christendom, dat immers leefde
vanuit het perspectief op een hogere realiteit, verdedigd vond. Als tegenwicht
tegenover zijn individuele sterfelijkheid schiep deze positivistisch denkende
mens zich de mythe van de onbeperkte vooruitgang der materie en zag hij zichzelf de medewerking aan de vervolmaking van de werkelijkheid waarin hij
leefde, als super-individuele levensopgave toebedeeld.
Hoe men zich dit alles, in de verschillende perioden, concreet dacht, doet
voor ons doel weinig ter zake: het lijkt voldoende te hebben vastgesteld dat zich
in de loop der eeuwen, vooral tengevolge van de verscherpte natuurwetenschappelijke aandacht en de daaruit volgende technische vooruitgang, een waardering
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voor de aardse werkelijkheid ontwikkeld heeft, die meer positief gekleurd was
dan die, welke binnen het christendom traditioneel was.
Het behoeft geen betoog dat het christelijk denken met deze geseculariseerde
waardering van de aardse werkelijkheid aanvankelijk enige moeite heeft gehad.
Men constateert dan ook gedurende meerdere eeuwen een soort kortsluiting
tussen beide levenssferen. Het feit dat de technische, wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkeling en eigenlijk de totale vormgeving van de eigentijdse
werkelijkheid zich gedurende deze eeuwen vrijwel geheel buiten het christelijke
denken am voltrok, zegt hier voldoende. Van christelijke zij de distancieerde men
zich van het moderne levensbesef, en men achtte de positieve waardering van
de aardse realiteit, waarin een uitzicht op een hogere werkelijkheid geen plaats
meer had, onverenigbaar met de christelijke beginselen, waarin juist de reserve
ten opzichte van het aardse een zwaar accent had. Men had ernstig bezwaar
tegen de optimistische en humanistische visie op het aardse, die men het meest
aantrof in de minst orthodoxe kringen van de christelijke wereld en in de totaal
van het christendom vervreemde milieus der verlichtings-filosofen van de zeventiende en achttiende eeuw, en waarin steeds weer de mens centraal stond, zonder
dat een enkele boven-aardse dimensie in zijn denken werd betrokken.
Anderzijds was de voortdurende beklemtoning van de relativiteit, van de
essentiele ontoereikendheid en van het vergankelijk karakter der aardse werkelijkheden een doorn in het oog van diegenen, die op grond van een andere
overtuiging en een meer positieve visie, al hun krachten meenden te moeten
geven aan de vervolmaking van deze aardse realiteit. Het was dan ook vaak met
eerlijke verontwaardiging, dat men de christenen verweet zich al te eenzij dig te
concentreren op een hoopvol streven naar een bovenaardse werkelijkheid en al
te zeer te vergeten dat ook de adepten van de christelijke leer leven moeten in
die aardse werkelijkheid, die door de mens leefbaar moet warden gemaakt.
Het heeft er alle schijn van, dat deze kortsluitings-situatie momenteel wel tot
het verleden behoort. Het doctrinaire positivisme heeft immers gedurende de
laatste eeuw veel van zijn scherpte en felheid verloren; het optimisme van het
vooruitgangs-geloof is door twee wereld-oorlogen in sterke mate getemperd, zo
zelfs dat het in de na-oorlogse filosofieen gedeeltelijk heeft plaats gemaakt voor
een zich uitzichtloos geworpen weten in een zinloze realiteit; de huidige mens
gaat bovendien steeds scherper beseffen, dat de aardse werkelijkheid niet slechts
onbegrensde mogelijkheden maar ook ongekende gevaren en risico's in zich
bergt. Het gevolg is dat de positieve waardering van de aardse werkelijkheden
door velen met minder nadruk en minder absoluut wordt uitgesproken en dat de
verworpen dimensie van een hogere realiteit vaak weer binnen de gezichtskring
komt.
Anderzijds zijn de positieve waardering van de aardse werkelijkheid en de
positieve aandacht voor die realiteit zo zeer gaan behoren tot het normale geestes-eigendom van de westerse mens, dat ook de christen van deze tijd zich niet
meer distancieren kan van de imponerende activiteiten die samenhangen met de
adembenemende vooruitgang op technisch gebied, met de exploratie en verovering van de kosmische ruimte en met de nucleaire experimenten van de atoomwetenschap. De mens van de twintigste eeuw, hij moge naar zijn overtuiging
zijn wat hij wil, wordt zonder meer geconfronteerd met deze positieve waardering van de aardse werkelijkheid; ook de christen leeft er in en wordt er in
opgenomen.
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Het heeft daarom zin ons de vraag voor te leggen, of wellicht in de christelijke Openbaring elementen kunnen worden gevonden, die een basis kunnen
vormen voor deze meer positieve waardering van de aardse werkelijkheid, en of
wij als christenen, op grond van een hernieuwde bezinning, misschien een verstaanbaar antwoord kunnen geven op de vragen, die ons vanuit een veelal nietchristelijke gedachtenwereld worden voorgelegd.
Er zijn, met name in de laatste decennia, ernstige pogingen gedaan de meet
positieve waardering van de aardse werkelijkheid niet slechts principieel in het
christelijk levenspatroon te integreren, maar ook een dogmatische fundering te
geven aan een meet open houding van de christen ten aanzien van de aardse
realiteiten. De uitgebreide litteraire produktie rondom de problematiek van het
christelijk humanisme bewijst dat velen zich met dit vraagstuk bezig houden.
Men gaat er van uit, dat het christendom, zoals het ons in de tijd tegemoet
treedt, twee aspecten heeft: enerzijds is het van goddelijke aard, omdat het
Christus' onvergankelijke leer, zijn goddelijk leven en zijn onovertroffen volheid in zich draagt; in dit opzicht is het geworteld en hoort het thuis in een
andere werkelijkheid dan de onze. Maar het heeft de taak deze goddelijke elementen binnen te brengen in de aardse realiteit. Want het christendom is de
voortdurende en ononderbroken Menswording van Gods Zoon. Het heeft daarom ook een aards; een menselijk aspect, want het is ook van deze wereld, en het
zal tengevolge daarvan de van Christuswege toevertrouwde taak moeten vervullen onder de meest verschillende omstandigheden van plaats, van tijd, van
cultuur en levensopvatting, en in iedere fase van zijn geschiedenis stelling
moeten nemen ten opzichte van de culturele, de wetenschappelijke, sociale,
politieke en economische waarden, waarmee het in aanraking komt.
Voor de individuele christen, behorend tot deze goddelijk-menselijke gemeenschap, betekent dit dat ook hij leeft in twee werelden. Van de ene kant luistert
hij naar de onvergankelijke lering, die vanuit een goddelijke wereld tot hem
doorldinkt, baseert hij zijn leven op onveranderlijke, eeuwig vaststaande waarden en wetten, draagt hij in zich een leven, waardoor hij in God verankerd is;
maar van de andere kant zal hij deze goddelijke levenselementen tot ontplooiing
moeten brengen in de concrete werkelijkheid van een tijdelijk bestaan, bepaald
en beperkt door talloze factoren, die naar tijd, plaats, cultuur, aanleg en karakter
verschillend zijn.
Uit deze feitelijke situatie nu, die zowel aan het christendom als zodanig als
aan de individuele christen toekomt, concluderen de verdedigers van een christelijk humanisme, dat telkens weer opnieuw een synthese gezocht zal moeten
worden tussen de aan het christendom eigene goddelijke, onveranderlijke elementen en de menselijke, tijdelijke waarden, te midden waarvan de christen
leeft. Deze synthese van nu eenmaal verschillend geaarde elementen zou, als
iedere synthese, de mogelijkheid van accent-verschuiving impliceren: men meent
zich namelijk te kunnen voorstellen, dat tij dsomstandigheden, aanleg, temperament, cultuur en ontwikkeling, levenstaak en beroep een accentueren van een
der beide facetten zouden kunnen veroorzaken.
Deze mogelijkheid tot accent-verschuiving zou gegeven zijn voor het christendom als zodanig: men acht het namelijk denkbaar dat in de prediking en in de
gemeenschappelijke beleving van het christelijk ideaal het accent nu eens vrij
exclusief zou kunnen vallen op de goddelijk-blijvende waarden die het chris-
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tendom in zich draagt, hetgeen gepaard zou gaan met een grotere reserve en onverschilligheid ten aanzien van de aardse werkelijkheid, terwijl in andere situaties en perioden de accentuering zou kunnen verschuiven in de richting van een
belangstelling en waardering voor aardse, dat wil zeggen essentieel contingente
waarden.
Voor de individuele christen zou deze mogelijkheid tot accentueren van een
der facetten in nog sterker mate bestaan. De individuele christen immers bouwt
zijn persoonlijkheid weliswaar op binnen de gemeenschap van de christenheid
en zal daarbij de wezenlijke tendensen van deze gemeenschap dienen te realiseren, maar hij bligt daarbij tot op zekere hoogte eigenmachtig en zou, uiteraard
binnen het kader van wat tot het wezen van de christelijke levenshouding
behoort, aan de waardering van aardse realiteiten, naar verkiezing, een grotere
of kleinere plaats kunnen inruimen.
Tegen deze algemene achtergrond pleit de humanistisch georiènteerde christen voor een levenshouding, die gekenmerkt wordt door het bewuste streven
naar een zo evenwichtig mogelijke verhouding tussen de goddelijke en aardse
elementen in het levenspatroon van de tot het christendom geroepen mens. Hij
pleit voor een bepaalde belevingswij ze van het christendom, waarin bewust en
principieel aan de belangstelling voor en de waardering van de tijdelijke en
aardse werkelijkheden in het leven van de christen een harmonische plaats wordt
toegekend. Het christelijk humanisme kan en wil zich dan ook slechts presenteren als een bepaalde belevingswijze van het christendom, binnen het geheel
van de christenheid; naast deze wijze van beleven zijn er andere mogelijk en
bestaanbaar, maar de christen-humanist wenst deze wijze van beleving te kiezen,
omdat hij haar het meest in overeenstemming acht met zijn mogelijkheden en
zijn taak.
De door de christen-humanisten voorgestane en voorgeleefde idealen hebben
zeer zeker bijgedragen tot een grotere openheid van de christenen tegenover de
aardse werkelijkheid. Ten opzichte van de aardse werkelijkheden schijnt er iets
te zijn weggevallen van de huiver en de al de grote reserve, die misschien te
gemakkelijk als een essentieel bestanddeel van de christelijke levenshouding
werden beschouwd. Onze generatie heeft een groot deel van deze evolutie in het
christelijk levenspatroon meegemaakt. In de dertiger jaren zijn velen van ons
gelmponeerd geweest door Maritain's Humanisme Integral, en vlak na de
grote wereldoorlog hebben we met instemming en vreugde geluisterd naar het
in vele opzichten nieuwe geluid, dat de Parijse Kardinaal Suhard in zijn pastorale brieven deed weerklinken. Toch vragen we ons af, of in de discussie random de christelijk-humanistische levenshouding wel het laatst mogelijke woord is
gesproken en of men niet een gezichtspunt, van waaruit wellicht een meer
positieve waardering van de aardse realiteit nog sterker gemotiveerd kan warden,
al te zeer buiten beschouwing heeft gelaten. Men heeft namelijk deze meer
positieve waardering trachten te funderen op de incarnatie-gedachte, die in het
christendom centraal is: God is mens geworden, en heeft daardoor het goddelijke in aardse vormen de mens nabij gebracht; consequent aan dit fundamenteel gegeven blijven Gods gaven de mens toekomen in aardse vormen. De mens
van zijn kant zal deze goddelijke gaven tot ontplooiing moeten brengen in de
concrete werkelijkheid van een aards bestaan, en hij zal de levensopgave die hij
vanuit een goddelijke wereld kreeg toevertrouwd, moeten vervullen door arbeidend bezig te zijn in en aan een aardse werkelijkheid, die geroepen werd de
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draagster te zijn van een goddelijke realiteit. Het christendom impliceert daarom
wezenlijk een voortdurend op elkaar betrokken zijn van de goddelijke en de
menselijke werkelijkheid. Daarom is het de moeite waard, zich met de aardse
werkelijkheid te occuperen, en daarom ruimt de christen-humanist aan deze
werkelijkheid een harmonische plaats in bij de opbouw en de vormgeving van
zijn levenspatroon.
Is hiermee echter al het mogelijke gezegd ? Heeft men hiermee de laatste
fundering gegeven aan een meer positieve waardering van de aardse realiteit?
We kunnen de vraag anders stellen: wordt door de zo juist beschreven motivering in laatste instantie wel zo heel veel nieuws toegevoegd aan de traditionele
visie van het christelijke denken, die de aardse werkelijkheid waardeert in
functie van een hogere realiteit? Wij hebben ons echter, tegen de achtergrond
van de in onze wereld tastbaar aanwezige positieve waardering van de aardse
werkelijkheid, de vraag voorgelegd of de aardse realiteit door de christen nog
in andere zin gewaardeerd zou kunnen worden.
Ik zou het probleem in de volgende formulering willen vatten: wanneer men
aanneemt, dat de goddelijke en onvergankelijke elementen van het christendom
steeds opnieuw in aardse vormen en gestalten worden gdncarneerd, dan zal
men, vanuit de christelijke gedachte, aan de aardse realiteit zeer zeker de waarde
van het symbool kunnen toekennen. Het symbool echter kan verdwijnen, wanneer de werkelijkheid daar is. En zijn wij er dan ook in feite niet van overtuigd,
dat de aardse werkelijkheid zonder meer gedoemd is tot vernietiging en ondergang, dat zij eenmaal „restlos" zal verdwijnen en plaats maken voor een
„nieuwe aarde en een nieuwe hemel, die opgesmukt en gesierd als een bruid
voor haar man, uit Gods scheppende handen neer zal dalen" in het vacuum,
dat gebleven zal zijn na de catastrofe, die deze wereld deed ten onder gaan?
Maar in dat geval kan men, dacht ik, opnieuw de vraag stellen, wat dan wel de
zin en de betekenis is van het arbeidend bezig zijn in, en vooral aan deze
wereld; wat de waarde is van het moeizaam bouwen aan de perfectionering van
deze ten ondergang gedoemde realiteit.
Het wil me voorkomen, dat we het vraagstuk van de waardering der aardse
werkelijkheid ook dienen te benaderen vanuit het alternatief, of deze werkelijkheid inderdaad „restlos" zal ten onder gaan of wellicht op een of andere
wijze deel zal uitmaken van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel, die ons in het
vooruitzicht zijn gesteld. Met andere woorden: is er tussen de aardse werkelijkheid waarin wij leven en de definitieve realiteit van het einde, wanneer God
zijn heerschappij volledig zal hebben gevestigd, een continuiteit of niet?
Ik zal u geen definitief antwoord geven op deze vraag, maar ik wil ter
afsluiting van dit betoog enkele theologische gedachten voorleggen, van waaruit
wellicht aan de positieve waardering van de aardse werkelijkheid een meer
gemotiveerd fundament zou kunnen worden gegeven.
Ik moge er dan allereerst op wijzen, dat minstens aan het katholieke christendom de gedachte van een zekere continuiteit tussen deze en de definitieve
wereld niet vreemd. is. In tegenstelling immers tot het merendeel van de ref ormatorische christenen zijn wij er van overtuigd, dat de verlossing en het heil ons
reeds thans, in deze wereld, ten deel gevallen zijn: we dragen het goddelijk
leven, dat in de toekomstige wereld in ons tot voile ontplooiing komen zal, reeds
nu in beginsel en in kiem, maar werkelijk reeel in ons; „wel is nog niet openbaar geworden, wat we zullen zijn" maar we mogen ons nu reeds kinderen Gods
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noemen, omdat we het in werkelijkheid zijn. We geloven ook, dat de sacramentele symbolen, waaronder Gods gaven ons in dit leven worden uitgedeeld, in
werkelijkheid, zoals Trente het formuleerde, de genade „bevatten".
Deze anticipatie van de toekomstige werkelijkheid in de onze correleert met
onze overtuiging, dat de vorm en de gestalte, die wij hier, in deze existentie, in
een samenspel tussen goddelijke genade en menselijke activiteit, uiteindelijk aan
ons leven geven, op een of andere wijze beslissend is voor de definitieve status,
die we in de toekomstige werkelijkheid zullen bezitten. Er is continuiteit tussen
ons aardse 'even en het 'even na de dood. Wanneer de dogmatische formulering
„met ziel en lichaam in de hemel opgenomen" iets wil inhouden, dan zal men
althans op enigerlei wijze een continuiteit moeten aanvaarden tussen onze
werkelijkheid en de realiteit van de voltooiing.
Deze paar voorbeelden mogen volstaan am aan te tonen, dat de toekomstige
werkelijkheid reeel geanticipeerd wordt in de onze en dat onze werkelijkheid op
een of andere wijze ingaat in de definitieve realiteit van de voleinding. „IVij
zullen altijd bij de Heer zijn"; wij zullen verrijzen; wij zullen veranderd worden: er wordt niet gezegd, dat we opnieuw uit niets geschapen warden; er is
sprake van verandering; en wij zijn het die veranderd zullen worden. In de
identiteit van het „wij" is de continuiteit tussen onze werkelijkheid en de toekomstige realiteit gegeven.
Tegen deze achtergrond nu zou men, meen ik, de vraag mogen stellen of ook
de aardse werkelijkheid in haar geheel, met alles wat ze inhoudt aan stoffelijkheid en lichamelijkheid, niet op een of andere wijze zou kunnen participeren in
deze continuiteit met de definitieve werkelijkheid van de voltooiing. Is het
ondenkbaar dat ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Sint-Jan zag, op
een of andere wijze een voortzetting zijn van de aardse realiteit, waarin wij leven
en waaraan wij arbeidend bezig zijn? Paulus schrijft in zijn Romeinenbrief dat
niet alleen wij, maar heel de natuur en heel de schepping in barensweeen ligt,
maar dat ze bevrijd zal worden van de slavernij der vergankelijkheid en delen
zal in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. Het is wellicht niet geheel
juist een schrijver te binden aan het beeld dat hij gebruikt, maar het wil me
voorkomen, dat Paulus hier van barensweeen spreken kan, omdat hij de nieuwe
wereld op een of andere wijze ziet geboren worden uit de vergankelijke realiteit
waarin wij leven.
Misschien mogen we daarom de vraag stellen, of de vorm en de gestalte die
w# zullen geven aan de aardse werkelijkheid niet op een of andere wijze van
waarde zullen kunnen zijn voor de definitieve status van de voltooiing, analoog
aan de situatie in ons individuele leven, waar immers ook de gestalte die wij er
aan geven zelfs van beslissende betekenis is voor ons leven bij de Heer.
Wanneer we deze vraag bevestigend zouden mogen beantwoorden, dan zouden we een vaster fundament hebben gegeven aan een meer positieve waardering van de aardse werkelijkheid waarin we leven en waaraan we arbeiden, en
zou wellicht de gedachte aan deze suggesties ons nog meer bewust kunnen
maken van de verantwoordelijkheid die ook ten aanzien van de aardse realiteiten
op ons rust.

HISTORISCHE ICRONIEIC

De evolutie van het priesterkleed
KAN. E. VAN DER DONCK

is in de geschiedenis van het kostuum in het algemeen en in die van het
E Rpriesterkleed
in het bijzonder een herhaalde strijd geweest tussen kort en

lang, tussen broek en rok. De Romeinen droegen de lange tunica en de brede
gedrapeerde toga. De Galliers, de Franken daarna, hadden reeds de broek, met
een korte tuniek (of biaut, een snort bloes) daarover. Cicero sprak met minachting van die „nationes bracatae", die „gebroekte volkeren". Maar de GalloRomeinen hebben de broek stilaan overgenomen. Totdat er in de 10e en 1 le
eeuw onder invloed van de Byzantijnse mode een heropleving kwam van het
lange kleed. In de 13e eeuw eiste de broek echter opnieuw haar rechten op en
vanaf de 16e eeuw (de Spaanse mode) heeft het lange kleed (behalve dan voor
de mantel) in West-Europa bij de mannen praktisch uitgediend.
Door heel de geschiedenis constateert men, dat de geestelijkheid, behalve in
de eerste vier eeuwen, steeds anders is gekleed geweest dan de leken. Kloosterlingen bleven vasthouden aan een bepaalde snit of kleur uit lang vervlogen
tijden, omdat hun stichter zo gekleed was of het zo had voorgeschreven. De
seculiere geestelijkheid paste zich voortdurend aan de kledij van de tijd en de
streek aan, maar dan liefst op een afstand, d.w.z. zij houdt langer vast aan het
oude kostuum en kiest dan de zedigste, eenvoudigste vorm en kleur.
In de wetgeving van pausen en bisschoppen vinden we telkens weer opnieuw
de aanbevelingen: „modeste" en „simplici forma". De eerste ons bekende wetgeving schreef niets anders voor dan dat: „De clerici zullen eenvoudige klederen dragen, maar geen lekenkledij". Aldus, in verschillende bewoordingen,
reeds in 506 (Concilie van Agde, Zuid-Frankrijk), 581 (Concilie van Macon),
742 (Concilie van de Duitse bisdommen); aldus ook de Institutio van het Concilie van Aken in 816, dus even na de dood van Karel de Grote. De wet bleef dus
zeer vaag en negatief. In zijn Dictionnaire des antiquites chretiennes besluit
Martigny dan ook terecht: „Pour les vetements du clerge de l'eglise latine,
l'uniformite de couleur et de forme ne fut invariablement fixee qu'au seizieme
siecle". Op het einde van de 16e eeuw heeft het Concilie van Trente namelijk
de ingrijpende maatregelen van de heilige Karel Borromeus op dit stuk gesanctioneerd. Het gevolg daarvan is geweest, dat het klerikaal kostuum sedert
die tijd min of meer is vastgelegd en dat er vele elementen in terug te vinden
zijn die dateren uit de Spaanse tijd: de zwarte kleur, het schoudermanteltje, de
opstaande halsboord. In de 17e en 18e eeuw (Louis XIV en Louis XV) heeft
dan vooral de Franse mode haar stempel op de klederdracht gedrukt, zodat in
sommige katholieke landen priesters nog een kniebroek dragen onder de soutane,
en de soutane zelf is niets anders dan een variante van het juste-au-corps uit de
rococotijd. „La soutane, le chapeau, le rabat de nos prétres", zegt Enlart in zijn
Archeologie franfaise, „ne sont des vétements speciaux, que parce que leur type
s'est immobilise depuis le XVIIe siecle".
Dit fenomeen van verstarring is trouwens niet alleen in het klerikaal kostuum
te merken, maar ook soms in hele streken, waar het yolk wegens economische
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achterstand of geografische ligging aan de traditionele kledij getrouw bleef (de
Kempen, Zeeland, enz.). Ook sommige beroepen (rechters advokaten, professoren) hebben voor hun ambtskledij de oude vormen bewaard, de geneesheren
hebben er pas in de 18e eeuw aan verzaakt.
Een overzicht van de ontwikkeling van het priesterkleed in de verschillende
perioden moet beginnen met de vroege Middeleeuwen, de tijd toen de eerste
priesters in onze streken verschenen. In de zevende eeuw droeg de gewone man
in onze gewesten een broek tot aan de kuit, daarover een soort onderkleed of
hemd met mouwen, met een gordel opgebonden tot aan de knieen. Daarover
de brede „cappe" of „klok", die men over het hoofd aantrok, zonder andere
opening dan voor de hals, soms ook voor de armen. VOOr dat deze eenvoudige
„klok" in de liturgische kleding opgenomen werd als kazuifel, werd zij door de
priesters als gewoon overkleed gebruikt: „il est certain", zegt Quicherat in zijn
Histoire du costume en France, „que la chappe etait au VIIe siecle d'un usage
general dans l'Eglise gallicane aussi bien que dans l'Eglise romaine, mais non
point encore comme vetement liturgique".
Wij weten verder dat wol en lijnwaad in die tijd als gangbare stoffen door
de geestelijken gedragen werden, en waarschijnlijk in hun natuurlijke kleur,
dus grijs-wit, zoals ook blijkt uit enkele aanbevelingen.
Tot in de twaalfde eeuw vinden we de ronde „cappe" als volkskledij terug.
Oude spreekwoorden getuigen daarvan: „Si steken thooft in ene cappe" komt
overeen met onze „twee handen op een buik". In onze gewesten, menen wij,
waren echter de benamingen „kovel" en „kovelijn" meer gebruikelijk. Wel
kwamen er met de tijd varianten aan de „cappe", ze werd b.v. opzij of van
voren ingekort am de armen vrij te laten; later kwamen er echte mouwen in en
ten slotte werd ze vooraan opengesneden en dan met een „spang" of „agrafe"
op de borst samengehouden. In deze vorm is ze in de liturgie bewaard gebleven
als de koorkap.
Van het begin of is de „tonsura" voorgeschreven. Zij was het herkenningsteken voor alle geestelijken. Daarom was ze dan ook zeer duidelijk en opvallend. De hele hoofdkruin werd kaal geschoren, zodat slechts een „corona" van
haren overbleef. Een baard was in de Middeleeuwen verboden, evenals lang
haar. In de Renaissancetijd echter kwamen beide, naar het voorbeeld van
sommige pausen, opnieuw in zwang, in de Franse tijd zelfs de pruik. Het is een
hele ruzie geweest toen deze mode werd ingevoerd. Ze heeft ook geen stand
gehouden. De statuten van het aartsdiakonaat Haspengouw formuleren in 1658
hun verbod zeer soepel: „Comam et barbam non studiose nutriant". Als het
eenvoudig kon, mocht het dus wel. Hetgeen dan ook algemeen gedaan werd.
Na de Franse Revolutie verdwenen de baarden: Napoleon droeg er geen. De
lange haren zijn bij de geestelijken nog een tijd in de mode gebleven, tot in de
19e eeuw. Doch laten we terugkeren tot het kleed.
In de dertiende eeuw kreeg de cappe of kovel dus mouwen. Tot nog toe was,
ook bij de leken, het lichaam in de plooien van een ruim afhangende of gedrapeerde tunica en cappa gehuld geweest. Thans gaat het kleed de vormen van
het lichaam aannemen: enge mouwen voor de armen, zichtbare broekspijpen
rond de benen, een passend geknipte rok rond het lichaam, n.l. de „cotta" of
„wambuis", met knopen dichtgemaakt op de borst. Zoals vaak gebeurt, ging
ook deze vernieuwing te ver. De „hozen" spanden rond de benen van boven
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tot onder, zodat ze zowel de broek als de kousen vervingen. Dit ging aanstoot
geven en joeg de moralisten in het harnas. De ernstige burgers vonden een
compromis: over het wambuis droegen zij een ruim overkleed, de „overcotta" of
„surcoot". Dit kledingstuk geleek veel op de oude ronde cappa, maar dan
zonder hoofdkap, met mouwen en gordel.
Het heeft een tijd geduurd eer de kerk zich hiermee kon verzoenen. Zij hield
vast aan de oude cappa en in 1215 verbood Innocentius III aan de geestelijken
het gebruik van de „cappae manicatae". Dit verbod werd herhaald door de
Luiker bisschop Jan van Vlaanderen in 1288. Wel kwam er in de snit van de
oude cappa een grondige verandering: ze ging voortaan volledig open aan de
voorkant. En op het hoofd droeg men de „kaproen".
In de veertiende eeuw zien we een geestelijke afgebeeld op een miniatuur uit
de Songes du vergier. Onder de kap, die de priester met een hand elegant openhoudt, onderscheidt men duidelijk het onderkleed, dat ook lang is gebleven.
De kerk heeft in de 14e eeuw dus niet toegegeven aan de korte mode, de
priesters dragen nog de oude tunica, zij het dan in gewijzigde vorm. Welke
kleur de nieuwe cappa in deze rumoerige modetijd bij de geestelijken aannam,
is niet gemakkelijk uit te maken. Zeker is zwart nog niet de opgelegde kleur.
Maar tegen de ergerlijke willekeur van het lekenkostuum moet de kerk haar
clerici waarschuwen, dat ze „zonder goede reden geen groen, rood, geruite of
gestreepte stof mogen gebruiken" (statuten van 1288). Op het hoofd draagt de
priester van de 14e eeuw een nieuwsoortig hoofddeksel, dat nogal omslachtig
schijnt: een kaproen, die echter met de gezichtsopening op het hoofd is gedrukt, terwijl het schouderstuk er in plooien boven op ligt.
In zijn Spieghel Historiael spot Jacob van Maerlant met de fattige klerken:
„Si setten al haer doen, / Hoe haer surcoot ende haer caproen Ende haer
gescoyte (schoenen) ten beste staet". En elders: „Diere cleedre, roc, sarcoot
ende mantel". Kostbare stoffen en lange slepen waren in de mode: „Haer
sarcoot van bliaut (zijde) goet / Dat sleepte haer achter die voet".
Het zou ons niet verwonderen indien de kerkelijke wetgeving, die graag oude
klassieke namen bewaart en ze toepast op nieuwe dingen, met de „cappa manicata" van 1288 deze surcoot bedoelde.
In de vintiende eeuw is de surcoot, in bescheiden vorm en kleur, de gewone
kledij van alle clerici geworden. Wat de leken sinds lang in schitterende kleuren
en met veel uitsnijdingen aan de onderkant, rijk met bont gevoerd, ten toon
spreidden, wat vooral de dames droegen met een lange sleep eraan, dat droegen
de geestelijken (ook de magistraten en geleerden) in donkere, meestal Brij ze
stof en eenvoudige snit. Op de doeken van onze Primitieven kan men duidelijk
onderscheid zien tussen de luxueuze surcoten van de adellijke heren en de rijke
burgers met wijde halsuitsnij ding en bont, en de ernstige tot aan de hals gesloten surcoot van andere figuren: aan hun houding (b.v. in gebed) en hun
plaats (b.v. in het kerkkoor of bij het gevolg van de bisschop) herkennen we
hierin geestelijken. De halsboord van hun surcoot staat reeds rechtop en vertoont reeds de kleine verticale uitsnijding, die de soutane nog steeds bezit (Cf r.
De Zeven Sacramenten, 15e eeuw, in de hoofdkerk te Aarschot).
Bij de surcoot, die tot op de voeten reikte, hoorde voortaan de hoge Bourgondische muts, welke we in de 15e eeuw overal aantreffen; bij de geestelijken
heeft ze een zeer eenvoudige vorm, als een soort fez, en is ze donker van kleur.
Weer eens: de kerk had zich aangepast, zonder evenwel de excentriciteit van
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de mode over te nemen. Maar eenmaal goed en wel aangepast, bleef ze weer
aan deze klederdracht vasthouden, ook toen in de 16e eeuw de Spaanse mode
de surcoot deed verdwijnen en de voorname lieden in rijk versierd kort wambuis
en flodderbroek gekleed gingen.
De tegenstelling was scherp. Maar gelukkig was in het begin van de zestiende eeuw door de Humanisten een wijde lange mantel met brede mouwen en
revers in zwang gekomen, die door de geestelijken gretig werd overgenomen.
Hij verschilde niet zo heel veel van de surcoot, alleen was hij van voren helemaal open en men droeg er geen gordel over. Hoe dit kledingstuk „toga" werd
genoemd, weten we niet. Gravures en schilderijen tonen dat op alle officiele
vergaderingen, ook op de gewone sessiones van het Concilie van Trente, de
geestelijken deze „toga" droegen. En even algemeen werd door alle clerici,
magistraten en geleerden op het hoofd de bonnet met vier tippen of „barette"
gedragen. Toga en bonnet hoorden samen, zoals bij meer moderne lieden uit
deze tijd de nieuwmodische hoed met brede rand en het rugmanteltje zonder
mouwen samengingen. Het merkwaardige is echter, dat hetgeen in de 16e eeuw
„toga" werd genoemd, dus een soort overjas zonder knopen was en niet de
voorloper van onze priestertoog. Deze laatste is eerder een onderkleed geweest,
een „subtaneum" of „sottana". Onder de ruime zware toga droegen de clerici
zeer waarschijnlijk een wambuis tot aan de knieen, dus veel langer dan het in
die tijd algemeen gebruikelijk was, en dit zou later de soutane worden.
De statuten van het aartsdiakonaat Kempen hernemen in 1612 een canon van
het Concilie van Trente (sess. 24, c. 6): „Habitum longum gestent cum toga et
bireto, vel saltem chlamyde longa et pileo": „Een lang kleed moeten zij (de
pastoors en de beneficiati) dragen, met (daarbij) een toga en de barette, of ten
minste met een lange 'mantelet' en een hoed". De „mantelet" of het schoudermanteltje wordt hier nog aangeduid met de Griekse benaming: het vertoonde
inderdaad wel enige gelijkenis met de Byzantijnse chlamys, die ook zonder
mouwen op een schouder vast werd gemaakt. Voortaan hadden de clerici dus de
keuze (zoals nog steeds in sommige katholieke landen) tussen twee overklederen: ofwel de zware toga of winterjas, ofwel de lichte „mantelet". Waarschijnlijk echter heeft een verstrooide lezing van deze canon de naam „toga" verkeerdelijk op de „soutane" toegepast, zodat nu in het Nederlands „toog" algemeen gebruikt wordt voor „soutane".
De opsomming van bepaalde kledingstukken door het Concilie van Trente
was iets nieuws. Tot nog toe had de wetgeving zich beperkt tot de aanbevelingen: „modeste, honeste, vestis longa, talaris" enz. Nu wordt duidelijk gezegd
wat de geestelijkheid zal dragen. Deze handelwijze zal haar verklaring wel
vinden in het feit, dat de mode de laatste twee eeuwen zo mal en buitensporig
was geworden, dat ze door de geestelijkheid klaarblijkelijk niet meer kon gevolgd worden, en bovendien was de kerk enigszins geprikkeld door de misbruiken ander de clerus en door de reformatiestrijd.
Of deze wel omschreven voorschriften ook stipt gevolgd werden, laten we in
het midden. Aileen constateren we, dat de statuten voor het aartsdiakonaat
Haspengouw in 1657 niet meer spreken van een toga of wat dan ook, doch
slechts aandringen op een „habitum non exquisitum aut fulgidum" (geen luxe
of versieringen!), anderzijds ook niet „sordidum aut neglectum". Er schijnen
wel altijd twee uitersten te hebben bestaan, ook bij de priesters. Ofschoon het
„talare" nog eens wordt aanbevolen, wordt eraan toegevoegd: „Op reis is een
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korter kleed toegelaten". In de algemene statuten voor de clerus van het bisdom
Luik in 1656 is er alleen maar sprake van „vestes clericales honestas et quae ut
minimum sua longitudine protendantur usque ad genua". Dus niet alleen voor
de reis, maar ook voor normaal gebruik, kleren „ten minste" tot aan de knieen.
Het onderscheid met de lekenklederdracht blij ft echter gehandhaafd: het kostuurn van de priester moet „klerikaal" zijn.
In de zeventiende eeuw vervingen de leken de platte barette door een hoge
Spaanse hoed met brede rand, die in de tijd van Rubens en Van Dijck (rand
1630) elegant opgolfde en soms met veren versierd was. De geestelijken bewaarden echter de platte vierkante barette, maar die werd nu stijver en hoger
dan ze in onze dagen gedragen wordt. Daarnaast was echter ook een „pileum"
of hoed toegelaten. Dit kon niets anders zijn dan de hoge Spaanse hoed, die
rond 1600 nog veel geleek op de 15 e eeuwse hoge muts, welke wij boven
reeds vermeldden, maar die allicht met de mode mee evolueerde en een rand
kreeg, eerst zeer smal, later breed en zwierig, aan een of twee zijden wat opgekruld. Het rugmanteltje of „mantelet" (de chlamys, zoals de statuten het noemden) was daar zeer goed bij aangepast.
Alles was nu zwart geworden. Het zwart was op dat ogenblik, zoals de doeken van Rembrandt getuigen, „de grate chic" in de Nederlanden. En het heeft
de kerk blijkbaar niet veel moeite gekost, deze kleur op te leggen en verder te
handhaven.
De herenmode bestond, in de Nederlanden althans, uit een brede en wat
langere broek tot ander de knieen, die op zeker ogenblik zelfs tot een rokje
werd (Rijngravenstijl) en een wambuis dat bij ernstige lieden een heel eind
over de broek afhing. De dikgekroesde fraise-kraag was bij ons spoedig een
plat over de borst en schouders liggende kraag geworden, maar eenvoudige
lieden droegen hem veel kleiner en zonder versiering: wat wij zouden noemen
een omslagboord. Er was nog een andere variante: de befkraag, die niets anders
was dan een vierkant afgesneden gesteven grate kraag, die van voren opengesneden was, zodat er ceder de kin twee rechthoekige lobben afhingen. Vooral
artsen en geestelijken hebben deze bef overgenamen, ook dames, vooral in
Holland, droegen graag een plat gesteven „guimpe".
Beide vormen: het slappe neergeslagen boordje en de grate befkraag waren
door de geestelijken aangenomen. Op een portret door Van Dijck in 1635 te
Brussel geschilderd, zien we een Genuees priester-ambassadeur uitgedost in een
zwart lang wambuis met kleine knoopjes, iets wij der dan onze tegenwoordige
soutane, met een plat neergeslagen open halskraag en omgeslagen „manchetten", terwijI een ruime „mantelet" over een schouder gedrapeerd hangt. Anderzijds lijkt het lange wambuis van een dokter uit 1667 in Holland ook wonderwel op een priestersoutanelle, die de kniebroek nog even laat zien. De bef is er
ook nog, ofschoon de nieuwste mode reeds de „cravate" aanprijst.
Tegen het einde van de zeventiende eeuw werd de mode beheerst door het
hof van Louis XIV. De mannelijke deftigheid van de Spaanse tijd maakte
plaats voor meer verwijfde vormen. De stevels aan de voeten werden vervangen
door lage „Moliere"-schoentjes. Het wambuis werd een dunne en tot aan het
middel passend geknipt „veste", dat dan verder tot aan de knie reikte. Daarover werd dan een jas of „juste-au-corps" gedragen van ongeveer dezelfde snit,
maar met revers. Op de borst lief men beide kledingstukken open, zodat het fijn
zijden hemd zichtbaar werd; aan de hals geen platte kraag meer, maar een smal
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opstaand halsdoekje, dat vooraan geknoopt in twee tippen afhing: de „cravate",
of als ze in fijne kant was uitgewerkt, de „jabot". Op het hoofd een hoed,
waarvan de rand van achteren en aan weerskanten volledig was omgekruld,
zodat er drie tippen of „cornes" ontstonden: de „tricorne".
De geestelijkheid bleef trouw aan het oud kostuum. „Les pretres sortaient en
domino (lange mantel) et soutane, le bonnet cane sur la tete. La possession du
moindre benefice les autorisait a se dire abbes et a porter la soutanelle, soutane
de campagne qui n'allait que jusqu'aux genoux. Le pardessus de mise avec la
soutanelle etait le manteau a petit collet" (Quicherat).
Sommige geestelijken, vooral de beneficiarii, die zelf geen zielzorg uitoefenden, gingen mee met de wereldse mode, namen in de omgang met hovelingen
en in de „salons" ook de kledij van de leken-heren over: het juste-au-corps met
het veste, de lange kousen onder de kniebroek, en gespen op de lage schoenen.
Om de hals het opstaand boordje, maar dan toch in de plaats van de wereldse
jabot de klerikaal geworden bef, en nog wel in het zwart zoals de rest. Want
de bef maakte voortaan geen deel meer uit van de grote kraag, maar hing apart
vastgemaakt onder de kin. Dikwijls droeg de „abbe mondain" dan nog de
„mantelet" op de rug, in het begin van de 18e eeuw 's winters ook nog een
mof over de handen. Op het hoofd was er geen plaats voor een hoed, want een
hoge pruik prijkte er met honderden krullen.
Tegen zulke misbruiken (die zeker niet algemeen waren) moest de overheid
weer optreden. Prins-Bisschop Georges Louis klaagt in 1724 het dragen van
lekenkledij aan en bedreigt met suspensie alwie niet „ten minste een zwarte
soutanelle draagt, die het lichaam eerzaam bedekt". Om in de stad uit te gaan
moet men een zwarte mantel dragen. De pruik is een teken van verwijfdheid;
geestelijken mogen ze alleen dragen om gezondheidsredenen, maar dan zonder
poeder en zonder krullen! In 1725 verschij nt een constitutie van Rome, waarin
Paus Benedictus XIII de bisschoppen opdraagt, priesters die zich niet naar deze
voorschriften willen schikken, van hun beneficie te beroven.
Na de tijd van de „Regence", ten tijde van Louis XV, bewaart de klederdracht in hoofdzaak dezelfde snit, maar ze wordt minder versierd, lichter,
natuurlijker en eleganter. Van kerkelijke richtlijnen geen spoor meer. We mogen dus veronderstellen dat het gematigde voorschrift van de „zwarte soutanelle" fatsoenlijk onderhouden werd. Maar in 1744 liet Kardinaal Jozef Theodoor van Beieren, bisschop van Luik, zijn portret schilderen met een blauwe
bef en . . . . een mooie gekrulde pruik.
Toch zal het pompeuze van deze mode niet lang meer duren. De klederdracht
van de nette burgerman gaat langzamerhand gelijken op die van onze dagen.
Het brede, kriigshaftige van de Spaanse tijd is voor goed voorbij. Voortaan
domineert de verticale lijn. De broek tot aan de knieen wordt steeds eenvoudiger van lijn, het vest wordt korter. Alleen de hals trekt nog de aandacht. Het
vest staat immers open en het hemd of liever een zeer omslachtig jabot moet de
bewondering van de toeschouwer afdwingen. De geestelijken blijven echter
trouw aan de bef, die later tot het „collare ecclesiasticum" zal gepromoveerd
worden. De tricorne, die ten tijde van de Revolutie in de herenmode moet
wijken voor de Napoleonhoed, wordt nu door de geestelijken overgenomen; zijn
vorm bligt bewaard tot op onze dagen: men treft hem nog aan in sommige
broederscongregaties en ook in Frankrijk.
De lange soutane is wel nooit helemaal opgegeven; vooral in de stad en op
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feestdagen is hij de officièle klederdracht gebleven. In 1801, bij de ondertekening van het concordaat met Napoleon, draagt Kardinaal Consalvi nochtans een
soutanelle die wonderwel gelijkt op het juste-au-corps van de leken-diplomaten
die naast hem staan. Zijn „mantelet" is eveneens kart. (Cfr. Geschiedenis der
Kerk van Plinval, III, p. 220). Wanneer de Groot-Vicaris Barette na de val
van Napoleon sede vacante te Luik zijn „monita ad clerum" schrijft, durft hij
reeds vragen: „vestem talarem aut saltem breviores vestes, sed formae simplicis
et coloris omnino nigri a capite usque ad pedes", en daarbij: „collare ecclesiasticum et tonsuram".
Hier vinden we dan voor de eerste keer in de wetgeving het „collare ecclesiasticum". Op de gravures en portretten van deze tijd (rond 1800) vinden we geen
enkele priester met een stijf opstaand gesloten boordje zoals dat nu gedragen
wordt. De leken hadden wel de witte of gekleurde halsdoek, maar bij de geestelijken vindt men alleen de bef, die tot viak in de hals oploopt en soms opzij aan
weerskanten als halsboord verderloopt (cfr. portret van Lamennais, 1818, van
de H. Pastoor van Ars, 1786, van Febronius, coadjutor van Trier, 1790, enz.).
Deze bef is zwart met een smal wit zoompje. Geen spoor van een witte halsboord. Die was nog te nieuw, het was nog lekenkledij. En de oude plat liggende
kraag uit de Spaanse tijd paste niet meer bij het juste-au-corps of de redingote,
evenmin als bij de „soutanelle", die ongeveer dezelfde snit had. De bef is dus
nog slechts een overblijvend stuk van de authentieke befkraag uit de 17e eeuw.
En wanneer na de val van Napoleon de oude omslagkraag opnieuw ingeburgerd
raakt en boven op de soutane gedragen wordt, dan blijft de bef zwart en als
een apart stuk ingeschoven onder de tippen van de liggende witte kraag (cfr.
portret van Mgr. Van Bommel, 1850). Spoedig wordt deze kraag trouwens
kleiner, om rand 1880 helemaal te verdwijnen en plaats te maken voor het
opstaand boordje van thans, dat onder en niet meer boven de soutane-boord
gedragen wordt en niet meer van voren opengaat, maar aan de achterzijde. In
zijn statuten van 1851 beveelt bisschop Van Bommel nog het „collare magnum
ecclesiasticum" of „rabat" aan, dat hij zelf draagt. En uit de context mogen we
besluiten dat hier de liggende witte kraag en het befje samen bedoeld zijn.
Want het „collare romanum", dat ook mag gedragen worden, heeft nog even
goed de bef erbij. „Op reis", zo staat er in een proefuitgave van dezelfde
statuten in 1850, „volstaat de kleine Luikse halsboord". Dit was dan het smalle,
maar nog bovenop liggend en aan de voorzijde toegaand boordje, dat ook de
Roermondse bisschoppen nog gedragen hebben.
Tussen 1880 en 1890 is dit liggend boordje (dat nochtans de eretitel „ecclesiasticum" had verwarven!) in de meeste bisdommen plotseling verdwenen. De
„rabat" of bef blijft nog een tijdje in ere. Maar zij die het dragen, zeggen de
statuten van Raermand in 1890, „moeten zorgen dat er een smal wit boordje
bovenuit komt", een „parvum linteum album". En dit is dan voortaan ons
algemeen aanvaard en verplichtend „collare romanum". Veertig jaar nadat de
witte halsdoek (rand 1840) uit de burgerkledij verdwenen is, wordt hij door de
geestelijkheid aangenomen. En in onze dagen is het een rubber ding geworden
dat niemand hygienisch of mooi zal naemen!
Een strikte eenvormigheid in het geestelijk kostuum, zoals wij die nu kennen,
zal op het einde van de vorige eeuw nog wel niet bestaan hebben. In een „mandemens" (sic) van bisschop Van Bommel in 1842 en ook nog in zijn projectstatuten van 1850 lezen we dat de oudere priesters en ook de priesters op de

DE EVOLUTIE VAN HET PRIESTERKLEED

433

dorpen op gewone dagen nog de soutanelle mogen dragen en zelfs een „redingote", als die maar eenvoudig en zwart is, „van voren gesloten en liefst met een
enkele rij knopen". Daarbij draagt men dan op het hoofd „een eenvoudige
ronde hoed". Dit is zeker niet meer de „tricorne", want in dezelfde context
wordt de „tricorne" genoemd bij de „soutane", de „soutanelle" of iets anders.
Wij vermoeden dat het nog de grote hoed uit de Spaanse tijd is, terwijI bij de
leken meestal de hoge „buffs" of de halve hoge hoed in de mode was.
De statuten van Roermond in 1890 laten ook nog de soutanelle toe op het
platteland, buiten de zon- en feestdagen. Zij bevelen echter, zoals de Luiker
statuten, sterk de lange „soutane" aan. En hier vinden we dan voor de eerste
maal de verkeerd gebruikte benaming „toog", Welke later ook in de statuten is
overgenomen en gemeengoed is geworden: „Togam gerant talarem cum cingulo". De 16e eeuwse geleerdenmantel werd aldus gedegradeerd tot een „sottana"
of onderkleed. Nu hoorde natuurlijk ook de oude barette daar niet meer bij.
De bonnet werd dan ook voortaan verboden op straat: „Bireto autem tecti per
plateas non deambulent".
Onze conclusies kunnen kort zijn, maar ze zijn leerrijk.
1. Het kleed van de geestelijke is steeds, behalve wellicht in de eerste vier
eeuwen, onderscheiden geweest van het lekenkostuum.
2. Het priesterkleed heeft nochtans altijd het lekenkostuum nagevolgd, maar
dan liefst op afstand van vele jaren en met de kenmerken van eenvoud en bescheidenheid.
3. Het priesterkleed is dus met de tijdsmode mee gavolueerd.
4. Ook plaatselijke gewoonten hebben het priesterkleed beinvloed.
5. Sinds het Concilie van Trente is er een zekere eenvormigheid gekomen.
6. Volgens de wetten van de geschiedenis zal de evolutie doorgaan: het
priesterkleed zal zich weer aanpassen aan het lekenkostuum, maar op afstand
van tijd en met de kenmerken van eenvoud en bescheidenheid.
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Kleine kroniek
der Franse Letteren
Michel Butor - Julien Green
Paul Claudel
DR. JOS. DANIELS S.J.

Lycee Taine in Parijs. Pierre Vernier, vier en dertig jaar, leraar geschieH ETdenis
en aardriikskunde, begint op de tweede dinsdag in oktober zijn

nieuwe schooljaar. Op de vijfde gymnasium A treft hij een neefje aan, Pierre
Eller, een jongen van vijftien, die nog een andere oom, Henri Jouret, als leraar
Frans, Latijn en Grieks, heeft in dezelfde klas. Vernier heeft zijn eerste lesuur
tot in de puntjes voorbereid; de eerste ldap is een daalder waard. Hij behandelt
de ontdekking van Amerika, met origineel illustratie-apparaat en bespiedt
nieuwsgierig de reacties van zijn jeugdig gehoor, vooral van zijn neef Eller. Die
les wordt de as van het verhaal. Vernier bemerkt op de leerlingenlijst, dat verschillende jongens verwant zijn met elkaar of met de leraren (vandaar misschien
de titel van het boek: Degres 1), verwantschapsgraden?) Het plan rijpt in hem
om zijn klas te beschrijven, alles concentrerend random zijn neef. Eenmaal volwassen, zal de jongen het wonder van zijn gymnasium-tijd opnieuw kunnen
doorleven en het zal voor hem een openbaring zijn te constateren hoeveel invloeden hij ondergaan heeft en van welke bekommernissen hij het brandpunt is
geweest. En wat de ruimte is van een modern Frans lyceum.
Er zitten een en dertig leerlingen in de klas, elf docenten geven er les. Rekenschap geven van al wat de jongens leren vraagt van Vernier, dat hij zelf nauwkeurig het gehele lesrooster bijhoudt, zich alle boeken aanschaft, welke de
docenten gebruiken, en over de hele lijn met de leerlingen gelijk optrekt. Het
alziend oog — Michel Butor behoort immers tot de „ecole du regard" — wil
ook de verhoudingen van de jongens onder elkaar volgen, de tijdschriften, die
heimelijk onder hen circuleren, en hoe de knapen thuis leven. Het speurt ook
naar de gedragingen van de leraren, de tragedie, welke achter het masker van
bijna ieder hunner verborgen gaat: huiselijke zorgen en liefdesverdriet. Vernier
kan het werk alleen niet af. Hij vraagt zijn neef hem te helpen. In een groat
gedeelte van het boek, of liever van deze kroniek, is dan de jongen aan het
woord. Als wij het einde naderen, zijn nog pas negen van de een en dertig
leerlingen, in groepjes van drie, aan het bod gekomen, terwijl twee van de elf
leraren nog geheel niet op het toneel verschenen zijn. Langzaam groeit de onderneming Vernier over het hoof d. Hij raakt overspannen. Er komt een conflictsituatie tussen hem en zijn neef. De heimelijke samenwerking kan op den
duur niet verborgen blijven. De jongens gaan van Pierre Eller beweren, dat hij
de „chouchou", de lieveling is van de heer Vernier. Dat leidt tot een breuk en
de lyceum-kroniek eindigt met een nerveuze ineenstorting van de zó sympathiek
weergegeven Pierre Vernier.
Een knap boek. Het dwingt allereerst respect af voor het indrukwekkend
gebouw van het openbare Franse middelbare onderwijs. De leraren zijn serieuze
1 ) Michel Butor, Degrés, Paris, Gallimard, 1960.
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vakmensen; de jongens gewone hardploeterende gymmers, in het geheel geen
nozems; het is „la nouvelle race" van Michel de Saint-Pierre. Ergens wordt de
tweede Voorrede van Racine's Britannicus geciteerd: „Lige de Britannicus etait
si connu, qu'il ne m'a pas ete permis de le representer autrement que comme un
jeune prince qui avait beaucoup de coeur, beaucoup d' amour et beaucoup de
franchise, qualites ordinaires d'un jeune homme. Il avait quinze ans . . . .". Zo
is de jonge hoofdfiguur van deze kroniek.
Een chaotische kroniek overigens. Het duurt een hele tijd vO6r de lezer antwoord krijgt op de vraag: wie is dat? wat gebeurt er eigenlijk? Wie is er aan
het woord ? De leraar ? De leerling? Of richt zich nu Michel Butor zelf tot zijn
figuren in de „vous"-vorm? Er tekent zich toch langzaamaan een beeld van dat
schooljaar af, misschien een te zakelijk, te louter visueel beeld, maar omdat de
auteur met liefhebbend oog dat intellectuele jeugdavontuur gadeslaat komt ook
het innerlijk van enkele figuren open te liggen: ik denk dan met name aan de
leraar Engels, M. Bailly, die gebukt gaat ander de ontrouw van zijn vrouw en
dat dan in de klas maar weer moet zien te maskeren. Het is een korf, waarin de
bij en af en aan vliegen. Het zoemen is aandachtig beschreven, maar warden er
raten gebouwd en puurt men er honing? Zeker, M. Butor kijkt met het hart, en
men ziet slechts goed met het hart. Maar er ontbreekt een dimensie in zijn verhaal: die van het geweten. De vraag, wat nu eigenlijk de zin is van alles wat er
in die vormingsperiode gebeurt. Wordt zo de mens niet gedegradeerd tot een
wezen, iets sluwer, maar ook iets onzekerder van zichzelf dan het dier ? Terwijl
ik las, kwam me het korte gebed voor de geest, dat Teilhard de Chardin altijd
bad, aan het front, midden in de hel van Verdun: „Jesus, sis mihi mundus
verus". Hij bedoelt daarmee: „Moge ik door mijn simpelste werk of dulden, U,
Christus, afbouwen", preludium op zijn komende synthese.
M. Butor heeft een geheel eigen stijl: lange, kronkelende zinnen van een
halve, dicht-bedrukte bladzij de; maar, als tegen het einde het conflict komt
tussen Pierre Eller, zijn klasgenoten en zijn oom, dan vindt de auteur enkele
pagina's van korte, flitsende, boeiende dialoog, die tot de beste van het boek
behoren.
***

Julien Green heeft zijn Journal 2 ) nu in een deel opnieuw uitgegeven. Enkele
fragmenten zijn weggelaten, andere toegevoegd; het zijn maar onbeduidende
veranderingen. Het is een van de meest verrijkende werken, die in de laatste
dertig jaar in Frankrijk zijn verschenen. Green weet even goed te zien als de
auteurs van de hedendaagse „kijkschool", een mens of een ding even genadeloos af te tasten als een van hen, maar de dimensie, welke wij missen bij Butor,
die van het geweten, toont zich bij hem op iedere bladzijde: de innerlijke wereld wordt voortdurend opengelegd. Zijn proza heeft iets tijdeloos. Dat komt
wellicht, verklaart hij zelf, omdat hij zulk een trouw lezer van de Schrift is, in
het Frans, in de vereerde, oude Engelse vertaling of in het Hebreeuws.
Ik heb weer eens het zevende deel herlezen, dat de prachtige titel draagt: Le
bel aujourd'hui, ontleend aan het vers van Mallarmê:
Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui
Va-t-il nous dechirer avec un coup d'aile ivre
Ce lac dur oublid que hante sous le givre
Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui!
2 ) Plon, Paris, 1961, 1191 pp.
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Ziin de romans van Green een inferno, hier is alles tot rust gekomen. De
problematiek van zijn verbeelde gestalten vindt in de laatste delen van het
Journal haar oplossing. Ik ken geen boek, dat beter de geloofservaring van de
katholieke christen onder woorden brengt dan dit:
heureux d'ëtre en vie et surtout inexprimablement heureux que
Dieu existal. C'est un sentiment a la fois fort et confus que les mots ne
rendent pas bien. J'admire, oui, j'admire la force d'ame des athées qui
peuvent vivre et supporter le poids des jours sans avoir l'Eternel sur qui
s'appuyer. Vivre sans croire ne m'a jamais paru possible" (p. 1010).
„Nous vieillissons et nos civilisations caduques s'en vont les ones apres
les autres, mais Dieu est toujours nouveau, it est toujours la comme un
beau matin frais et pur et c'est ainsi que nous le retrouvons aprês la nuit
et Forage du peche. Ses trdsors de pardon sont sans limites. Il est la
jeunesse êternelle - (p. 1078).
„retais

Ik zou blijven citeren om te laten zien hoe het geloof bij Julien Green primair
niet is een verstandelijk aanvaarden van alles wat de Kerk ons voorhoudt te
geloven, ofschoon hij verklaart, dat hij gelooft als het Concilie van Trente, maar
een reddeloze overgave aan God, een aankleven aan de Heer van de ziel, in
iedere nieuwe levenssituatie, zoals een man gelooft in zijn vrouw, of het meisje
in de jongen die zij kiest in dat beslissende moment, waarop zij ervaren: wij zijn
voor elkander gemaakt in tijd en in eeuwigheid. Dat is misschien een opvatting
van het geloven, die een onvoldoende zou halen op een theologie-examen: dat
namelijk de Heilige Geest in ons fluistert op dezelfde wijze als „Abba, Vader",
de woorden: „Ik geloof", maar het is in ieder geval een ervaring om van te
leven.
„La vie humaine peut se comparer a un bel aprés-midi de mai. Mettons
qu'a une heure on ait dix ans et a deux heures vingt. A trois heures, le
jour est dans tout son éclat et l'on a trente ans .Quatre heures est encore excellent et la lumiére toujours belle. A cinq heures it y a encore
de bons moment a prendre et mëme a six, mais les ombres se font alors
un peu plus longues, et a sept heures ou peu aprês, la Bonne Nourrice
va venir qui dira aux enfants de ranger leurs jouets pour rentrer a la
maison (his long home, dit merveilleusement la Bible anglaise, Eccl.
XII, 5, mais comment traduire cela ....) (p. 1010).

Een altviool, die vooraan in de zaal een aria speelt in majeur, een opbeurend
lied voor het kind, voor de mens op de middaghoogte van het leven en voor de
bejaarde. Soms heeft het dagboek de sfeer van een vertrouwelijke brief: „Des
lors qu'on regarde Jesus, on est sauve, et qu'est-ce que Te regarder, sinon vivre
en Toi ? Dire du mal du prochain, convoiter la chair, etc., c'est detourner les
yeux de to Face" (p. 1088). „II n'y a que Dieu qui puisse te comprendre parfaitement, toi qui lis cette page" (p. 1116). „Je crois que la vie de chacun de
nous est un mystere dont Dieu seul a la clef" (p. 1115). Het slotwoord van het
zesde deel luidt als volgt: „Chaque vie humaine est un chemin qui merle a Dieu.
Cette phrase, sauf erreur, est de Husserl. Benis soient les hommes qui disent de
telles choses, car elles aident a vivre et tiennent en respect le desespoir" (p.
991). Veel later zegt iemand tegen Green, dat deze zin hem het diepst getrof fen en veel 'evens, die hij niet begreep, verklaard had. „Mij heeft dit woord
ook de ogen geopend", antwoordt de auteur.
In het andere werk van Green komt zijn geloofsovertuiging nauwelijks naar
voren, slechts op indirecte wijze in Moira en rechtstreeks in zijn toneelstuk
l'Ennemi. „De romanschrijver is geen andere dan de geesteszieke, die ik geweest
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zou zijn misschien, als ik mij niet had kunnen uiten en afreageren in mijn verbeeldingswerk", zegt hij zelf; en, overdrijvend: „papier en inkt hebben mijn
geestelijk evenwicht gered". Inderdaad, de materie van Green's romans is niet
uit deeg en amandelpastei bereid. Ik zei het reeds: men leeft er in een inferno
van Dante, waar nagenoeg elke figuur ten prooi is aan het bestaan. Niemand
heeft dit diepgaander beschreven dan Andre Blanchet in het tweede deel van
zijn: La Litterature et le Spirituel 3). Maar in de laatste roman: Chaque homme
dans sa nuit 4) verandert het decor: het hoofdthema is de ruimte van het geloof,
juist als in Le bel aujourd'hui: „Aujourd'hui, j'ai entrevu le sens general de ce
roman que je suis en train d'ecrire. Tout le probleme du personnage principal
est celui de la foi. La foi qui ne provoque pas la contradiction est une foi chetive et mourante" (p. 1157). Lees bijvoorbeeld het gesprek, dat de hoofdpersoon Wilfred Ingram heeft met zijn stervende oom:
— „Toi, tu as la foi. Je le sais. On me l'a dit. La vraie foi. Dis-moi
que tu as la foi.
— Oui.
— Tu crois tout ce que dit l'Eglise.
— Oui, je le crois, fit le jeune homme avec une ènergie subite.
. . .. Le malade haletait un peu.
— Ah, fit-il dans un souffle, qu'est-ce que cela veut dire: croire?
-- Je ne sais pas.
— Tu ne sais pas!
— Mon oncle, on sait qu'on croit comme on sait qu'on est amoureux.
Si absurde lui parut cette reponse qu'il essaya de la rattraper, mais son
oncle ne lui en laissa pas le temps.
— C'est ca, dit-il. La certitude.... On ne croit pas, on est stir. La
preuve est la-dedans.
Le poing sur la poitrine, it repeta: „Lá-dedans- (p. 68).

Wilfred is door de Hemelse Jachthond gegrepen. leder mens, die hij ontmoet,
voelt dat. De constructie van Green is, dat zijn figuur ook op het sexuele vlak
iedereen, man of vrouw, aantrekt. Wat de hetero-sexuele liefde aangaat, Wilf red laat zich tomeloos gaan, altijd proberend om de stem van het gelovig geweten te vermoorden, totdat hij de waarachtige liefde leert kennen voor zijn
reeds gehuwde nicht Phoebe Knight en dan pas recht gaat beseffen: „Il croyait,
mais son corps ne croyait pas" (p. 166). Op het homo-sexuele terrein, waar hij
voornamelijk wordt heengelokt door de raadselachtige, haast diabolische figuur
Max, blijft hij zelf onaantastbaar. Wilfred haat hem aanvankelijk, maar tenslotte krijgt hij medelijden met hem, door het leed milder geworden. En dit is
nu de groei van Green's visie. Er wordt getracht een vingerwijzing te geven in
de zin van dat bestaan, waaraan zijn figuren, en wij met hen, zijn overgeleverd.
In Moira doodt Joseph Day het meisje, dat hem verleid heeft; de wroeging —
en de gekrenkte trots ? — wil in haar als het ware de zonde uitroeien. Niemand
heeft iets aan dat zinloze gebaar. Wilfred echter sterft ergens voor. Hij weigert
in te gaan op de avances van Max en, wanneer deze hem in een wilde roes
neerschiet, vergeeft hij. Dit is tenslotte een dramatisch zuiver uitgeschreven
deelhebben aan het bloedgetuigenis van Christus.
Een enkele keer biedt het Journal de gelegenheid om na te gaan hoe een
ervaringsmoment van de schrijver dichterlijk getransporteerd wordt in de roman.
3) La nuit de feu, Aubier, Paris, 1960, pp. 127-208. Het eerste deel: La Wee
litteraire, verwierf de Grand Prix de la critique litteraire 1959.

4) Pion, Paris, 1960.
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Zo vertelt Green 5), dat hij eens, in 1920, op een weg in Virginia, een handschoen liet vallen en aan de koetsier niet durfde vragen om stil te houden. In
de eerste honderd bladzijden van de roman komt die handschoen terug als een
talisman en bepaalt de inzet en heel het vernuftige op gang komen van het
verhaal, een verhaal trouwens dat met speels gemak tot in zijn uiterste vertakkingen gesponnen wordt. Is het onder de invloed van Graham Greene, dat de
intrigue zo klaar en de dialoogvoering zo soepel is in deze laatste roman ? Daar
schortte het in vroeger werk van Green wel eens aan.
Een ander maal, in de diepste wanhoop, „voici l'enfer . . . ." loopt hij het
kerkje binnen; er is niemand; hij gaat de biechtstoel in, doet zijn belijdenis . . . .
er is wet niemand, maar hij knielt bij het altaar, alsof er mis gelezen wordt en
wacht, wacht.... Waarom ? U moet daarna eens lezen hoe dat gemoduleerd
wordt in de roman, twee bladzijden, die eindigen met dat absolute geluksgevoel,
een veelvuldig terugkomend motief 6):
„Au bout d'un long moment, (Wilfred) quitta le confessional et alla
s'agenouiller a un banc. „Plus prês - , lui dit une voix secrete. Il se rapprocha de l'autel. „Plus prês encore. Viens tout prês -, dit la voix.
Wilfred alla jusqu ' a la table de communion et la, fermant les yeux, it
renversa la tète en arriére. Lorsqu'il se releva, it faisait presque nuit.
....Rien ne pouvait l'atteindre, lui nuire, mais it aurait voulu que quelqu'un ffit prês de lui pour lui parler de Dieu, parce qu'il aimait Dieu.
De nouveau it êtait enfant-.

Zo is Green al zijn personen.
De Franse letteren hebben in deze eeuw een viertal romans opgeleverd, die
het genre van de christelijke roman (ik bedoel daarmede, een werk, dat geschreven is vanuit de evangelische leefruimte, niet een, die een bepaalde these „bewijst" a la Bourget) op perfecte wijze vertegenwoordigen. Le journal d'un cure
de cam pagne van Bernanos natuurlijk, L'Agneau van Mauriac, Les reins et les
coeurs van Paul-Andre Lesort, waaraan Gabriel Marcel een bewonderende inleiding meegaf, en dan Chaque homme dans sa nuit van Julien Green. De titel
van dit laatste boek is, zoals men weet het eerste half-vers van een Hugoliaanse
alexandrijn: „Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumiere". Dat staat
ergens in Les Contemplations, liet de schrijver mij weten, maar na enige steekproeven, heb ik de moed niet om twee delen van de volledige werken van Victor Hugo door te werken teneinde de versregel terug te vinden.
Geprezen zijn zij die het charisma ontvingen om zó de brander van het Evangelie te sturen. Daarnaast loopt Michel Butor met een lantaarn, fijn geciseleerd,
maar het licht ervan is gedoofd.
***

Literatuur over Claudel is in overstelpende mate voorhanden, maar Louis
Chaigne heeft zo juist de eerste biografie over hem in het licht gegeven 7 ). Een
bezonnen werk, wars van lyriek en vage literaire beschouwingen. Het beeld van
Claudel als dichter, dramaturg, essayist, diplomaat, als christen ook en louter als
gewone sterveling wordt er ten voete uit geschilderd. Er staan op twee bladzijden hoogst originele antwoorden van Claudel op een hem voorgelegde vragenreeks weergegeven. „Wat hij eigenlijk in het leven had willen zijn ?" „Priester".
5) p. 1137.
6) Journal, p. 1035, vgl. Chaque homme dans sa nuit, p. 183-186.
7) Vie de Paul Claudel et genése de son oeuvre, Paris, Mame, 1961.
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Als hij met bittere strijd in Liguge eenmaal uitgevochten zal hebben, dat het
priesterschap zijn weg niet is, komt het er voor hem verder niet veel meer op
aan, zo meent hij, wat hij in het leven zal doen. Hij vergist zich deerlijk daarin,
want de ster die hem eigenlijk riep, diplomatie en letteren, heeft hij spoedig
gezien en grandioos gevolgd. „Hoe zijn devies luidde ?" „Ne impedias musicam" of „Ascende in psalmum". „Leg de muziek geen hindernis in de weg" of
„Rijs op en psalmodieer"; het eerste staat in Ecclesiasticus, 32, 5; het tweede is
eigen vinding. Hij zong zijn leven als een lied.
Dat lied klonk soms in harde tonen. Hij had een stugge moeder, die het ,niet
kon opbrengen haar kinderen te omhelzen. Hij onderging diep de invloed van
zijn bizarre zuster Camille, begaafde leerlinge van Rodin en helaas ook diens
maitresse; toen de beeldhouwer de liaison verbrak, was haar tragisch levenslot
bezegeld. Claudel zal er zijn leven Lang onder gebukt gaan. Harde tonen. Hij
heeft na zijn bekering iets van een beeldstormer. Bekend is het woord van Gicle:
„Claudel est un monsieur qui croit qu'on va au ciel en pullman". Waarop Claudel: „Gide, lui, va en enfer dans le metro". Eens zou hij ook gezegd hebben:
„Als ik God was, zou ik nog takkebossen aan de hel toevoegen". „Daardoor
laat Claudel zien hoe weinig hij het was", antwoordt de befaamde Abbe Mugnier. Stendhal maakt hij uit voor „die dikhuid", en Anatole France voor „bibliotheek-kanarie".
Claudel staat als een monoliet in het landschap van de hedendaagse letterkunde. Niemand heeft hem beinvloed. De Schrift, Dante, Shakespeare, de
Griekse tragici zijn de bronnen, die zijn werken gevoed hebben. Zijn geloof
heeft ook de onwrikbaarheid en de hardheid van een obelisk in bittere eenzaamheid. De erkenning van zijn genie komt laat. In 1910 dingt hij mee naar de
Prix Goncourt. Een verder onbekend gebleven schrijfster krijgt de voorkeur
boven hem. In 1935 biedt hij zich aan voor de Academie francaise. Claude
Farrere wordt gekozen. Eerst in 1945 is Claudel aan de beurt, maar dan ook
met bijna algemene stemmen.
„J' arrive a la fin d ma vie, schrijft hij in 1926 (het zou nog een hele tijd
duren !); combien je regrette d'avoir traine a mes talons ce fleau de la litteraturaillerie! Combien it aurait mieux valu me donner tout entier et simplement,
comme j'ai essaye une fois !" (p. 187). Dat was het perspectief, waarin hij zelf
zijn leven zag: een groat christen, sui generis, elke dag om zes uur op en naar
de dichtstbijzijnde kerk, elke avond om vijf uur weer daarheen om een uur te
mediteren.
Wie dit boek rustig op zich laat inwerken en de lezing aanvult met de Memoires improvises, voor de radio in 1951 en 1952 opgenomen door Jean Amrouche 8), weet werkelijk het essentiele van Frankrijks grootste moderne dichter.
8) Paul Claudel, Memoires improvises, recueillis par Jean Amrouche, Gallimard,
Paris, 1954.
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India's neutralisme
DR. J. W. SCHNEIDER S.J.

hoort nogal eens spreken over de grate waarden van het Oosten, over
de bijdrage die het Oosten leveren kan in spiritueel opzicht als contrasterend met de meer „materiele" expansiedrang van het Westen. We willen hier
niet ingaan op de spirituele waarden van India. Het schijnt niet zo zeker, dat
India zo spiritueel is en het Westen zo materialistisch. Noch schij nt er een
bijzonder sterke drang te bestaan om missionerend op te treden op dit gebied
van geestelijke waarden. Maar er bestaat ongetwijfeld een diepe overtuiging, dat
India wat te bieden heeft op politiek terrein en dat deze bijdrage haar specifieke
uiting vindt in het complex van ideeen dat kortheidshalve met neutralisme of
„non-alignment" wordt aangeduid.
Een eerste feit dat opvalt, wanneer men dagelijks politieke commentaren in
dit land ander ogen krijgt, zou men kunnen noemen een zeker tekort aan kritisch vermogen. De Indiers zelf zijn zich niet bewust van een dergelijk kritisch
tekort. Zij zijn er van overtuigd, dat er van een tekort helemaal geen sprake is
en dat kritiek op hun neutralistische premissen een duidelijk bewijs van een
eigen tekort is. Wanneer het gaat over Kongo — waar India's troepen voor het
grootste gedeelte de politiek van de U.N.O. uitvoeren —, over nucleaire explosies, over „kolonialisme" — een langzamerhand tamelijk kameleonachtig begrip
—, over wereldvrede: in al zulke gevallen bestaat hier de vaste overtuiging, dat
India's standpunt volmaakt logisch en zo overduidelijk is, dat het verwondering
moet wekken, als niet iedereen dat terstond inziet. Deze evidentie ontslaat van
iedere noodzaak om de beginselen van deze politiek te bediscussieren. Dit is
geen erg westers standpunt; het Westen tracht eeuwig zekerheid te verkrijgen
over de fundamentele waarden van zijn houding en wil zijn beginselen in
logisch verband met elkaar brengen. In India ligt de situatie anders. Iets is
helder omdat het helder is, omdat Nehru of het Indische yolk iets helder vindt.
Twijfelen of onderzoeken wordt aangevoeld als iets profanerends, als een bewijs
van kwade trouw, als een niet onvoorwaardelijk aannemen van verheven idealen.
Toen onlangs een resolutie in de U.N.O. werd aangenomen aangaande het
stoppen van nucleaire proeven, een resolutie door India verdedigd, waren de
algemene commentaren ongeveer als volgt. Vooreerst de hele U.N.O. was in
diepe bewondering, zo luidden deze commentaren, voor de hoge idealen door
India zo moedig voorgesteld en verdedigd tegen de beweringen door met name
de Amerikaanse afgevaardigde, die weigerde een pariteit te aanvaarden tussen
Russische en Amerikaanse proeven op het ogenblik. Vervolgens liep de U.N.O.
van bewondering over voor het kundige „lobbyen" en tenslotte was er een
„tremendous majority" voor het voorstel. Dit, zo vervolgde een commentaar,
was de stem van de rede. Dat Amerika zich aansloot bij Rusland, om deze hooggestemde resolutie de nek om te draaien, was wel een bewijs, dat Amerika niet
geinteresseerd was in het onderwerp en de zaak werd nog erger, omdat Amerika
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durfde te zeggen, dat het overwegingen van zelfverdediging in acht moest nemen. Hoe was het mogelijk, dat men kon praten over zelfverdediging terwiil
het ging over de vernietiging van de wereld, die zo duidelijk werd voorbereid ?
Dat was wel een staaltje, aldus werd besloten, van de merkwaardige logica die
Amerika er op nahield.
Het zal bekend zijn, hoe de Conferentie van Belgrado, in september 1961,
het morele geweten van het mensdom zei te vertegenwoordigen. Met grote letters werd aangekondigd, dat deze stem van het wereldgeweten bestond in de
nadruk op vrede boven kolonialisme en dit was ongetwijfeld te danken aan de
moedige pogingen van Nehru. Met de speech van Nehru, zo schreven hier de
kranten, „had de conferentie haar authentieke stem gevonden".
Uit dergelijke uitingen blijkt het bewustzijn der Indiers dat zij een zending
aan de wereld hebben, een zending, waaraan zij met 'fanatiek geloof vasthouden.
Een uitlating zoals van het Amerikaanse weekblad Time, dat spreekt over de
„self styled conscience of mankind", die haar kompas verloren heeft, bevat een
ongetwijfeld typisch westerse gedachte, maar zij miskent volgens de Indiers de
zaak waar het over gaat. Men kan hier met een meewarige bewondering spreken
over de moeite die Indiers zich getroosten moeten om Amerikanen en Engelsen
duidelijk te maken, waar het in de Indiase politiek over gaat. Deze volken schijnen te menen, dat India een zelfde kijk op de zaken heeft als zij. Dit is echter
een fundamentele misvatting. India strijdt moedig en onvermoeid voor de hoogste morele waarden, terwijI andere volken zich verwarren en verliezen in kwesties als zelfverdediging, „power politics" en andere belangen. De onverdeelde
bewondering voor de „geweldige" figuur van Russell en zijn „ban de bom"actie heeft zelfs tot een politieke altercatie met Engeland geleid, waarbij men
volledig langs elkaar heen praatte. Wat zo fascinerend is in de figuur van Russell — teste Nehru — is zijn compromisloze houding: geen bom, wat de andere
partij ook doet!
Men wil wellicht toegeven, dat de Indiers overtuigd streven naar: vrede boven
alles. Men wil bovendien aannemen, dat ze serieus geloven de eersten te zijn in
de geschiedenis der mensheid die alles voor dit doel over hebben. Men kan
tenslotte aanvaarden, dat zij in deze hoge rol een wat ongeduldig medelij den
hebben met al die imperialisten, die dit voorbeeld niet zien of volgen. Maar het
blijft moeilijk om principes, die ons contradictoir schijnen, met elkaar te verenigen. Een voorbeeld is het gebruik maken van geweld. Het Indiase pacifisme
dat Langs Gandi tot de grondstellingen van het Hindodsme teruggaat, keert
zich tegen alle gebruik van geweld. Wanneer het echter over Goa gaat, horen
we andere geluiden. Geweld tegen Goa is vernietiging van kolonialisme — niet
zozeer reeel misschien als wel symbolisch — en dit is zo'n heilige zaak, dat het
gebruik van geweld hier niet zou vallen onder het algemeen verbod van het
Charter van de U.N.O.
Een gevolg van dit pacifisme is „non-alignment" of het eigenlijke neutralisme. In het Westen heeft men langzamerhand neutralisme aanvaard als een
andere en essentieel nieuwe vorm van neutraliteit. Zulk een verschil bestaat er
in Indische ogen niet. Zwitserlands neutraliteit en India's neutralisme worden
als wezenlijk identiek gezien. Dit neutralisme is een kwestie die met scrupuleuze inauwgezetheid wordt geobserveerd. Het betekent, dat men zorgvuldig zijn
distantie tegenover de twee wereldmachten bewaart. Toen Rusland zijn kernproeven hervatte ging de Indische oppositie uit niet tegen Rusland maar tegen
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kernproeven iiberhaupt. Toen eind oktober de Russische superbom ontplofte
marcheerden er in Calcutta protestgroepen naar het Russische consulaat, en
daarna naar het Amerikaanse consulaat. Zo was de balans weer rechtgetrokken.
Eenzelfde houding kan men waarnemen in de Duitse kwestie. Aangezien Rusland niet van plan schijnt toe te geven, blijft er maar een mogelijkheid over:
Amerika moet toegeven, want zo blijft de vrede bewaard. Er zijn wel enige
verspreide stemmen opgegaan, dat een dergelijk standpunt niet volkomen te
verenigen zou zijn met India's houding in de kwestie Kashmir, maar over het
algemeen neemt men aan, dat hier de kwestie anders ligt: Kashmir is heilige
Indische grond — dit is een van de heldere beginselen zoals de kwestie Goa —
en dus is Pakistan een agressor en geweld is hier geen oorlog maar plicht.
Nogmaals, het lijkt inogal eenvoudig om vanuit een westerse mentaliteit een
serie badinerende opmerkingen te maken, maar zulke opmerkingen manifesteren
in Indische ogen alleen maar een beklagenswaardig gebrek aan juist perspectief.
De Indiers hebben een groot vermogen om middel en doel met elkaar te verwarren en nu eens zien ze neutralisme als doel, dan weer als middel en soms als
beide tegelijk. Dat is een logische salto, die wij waarschijnlijk moeilijk begrijpen, maar voor een Indier valt er weinig aan te begrijpen. Het is zo. Er is mij
nogal eens voorgezongen, dat het beginsel van contradictie, dat aan de basis van
het westerse denken ligt, hier niet bestaat en vervangen moet worden door het
beginsel van non-contradictie. Het wordt als een teken van superioriteit beschouwd, dat innig verweven is met de beginselen van het Hindoeisme. Men
kan een goed Hindoe zijn als diep gelover in God, maar ook als overtuigd atheist. Men kan iedere godsdienst aanhangen en Hindoeist zijn, als men maar de
waarden van het Hindoeisme belijdt. Dan is het Hindoeisme de verdraagzaamheid zelf.
Wanneer men de examens van Indische jongens doorleest, treft deze mentaliteit constant. Deze knapen zijn de „aanvalligheid" in persoon, maar op een
gegeven moment begint er een fanatiek licht in hun ogen te glinsteren en horen
zij eenvoudig niet meer wat gezegd wordt en worden dogma's verkondigd, die
men verondersteld wordt met eerbied en diep ontzag te beluisteren. Inderdaad
een missionerend complex en dit complex, met al wat het bevat, is wellicht de
eigenlijke verklaring voor de meanders van India's wereldpolitiek.
India is een onmiskenbare macht, doch is heftig gekant tegen het vormen
van een zogenaamde derde macht in de wereld overeenkomstig zijn neutralisme.
Een derde macht is een actieve factor en dat houdt onvermijdelijk het kiezen
van positie in. India beschouwt neutralisme als een positieve deugd. Er is enige
hersengymnastiek nodig om een essentieel negatief begrip als een positieve
deugd te zien en te beieven, doch men hoeft zich slechts even in hun dialectiek
van „satyagarah", of „non-violence" te verdiepen om de specifieke eigenschappen der Indische logica hier ten voile terug te vinden. Het Westen voelt zich
vaak geprikkeld, wanneer India blijkbaar geen begrip toont voor zijn morele
waarden en met een zekere laatdunkendheid beweert, dat deze elders liggen: in
neutralisme in dit geval.
Dit intransigent neutralisme heeft natuurlijk een kalmerende waarde in de
wereldpolitiek en men kan het niet een, twee, drie afdoen met een paar schampere opmerkingen over zijn onlogische kwaliteiten. De grote vergissing zou zijn
te denken, dat deze politiek niet uit voile overtuiging wordt geboren. Het neutralisme heeft zich tot een snort ideologie ontwikkeld, een geheel van absolute
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waarden, dat Been tegenspraak duldt en met fanatisme wordt aangehangen. De
Chinese invasie op Indisch grondgebied, welke een enorme schok veroorzaakte,
zal India niet doen uitkijken naar Amerikaanse hulp zoals Pakistan. Een dergelijke inmenging zou betekenen, dat het conflict door „power-politics" zou worden opgelost, terwijl dat juist het grote kwaad van de huidige wereld is. India
zou een wereldpositie kunnen innemen tegen het communisme, maar dat tracht
het juist met alle macht te vermij den. Een Chinese kwestie kan alleen maar als
een lokale aangelegenheid warden opgelost.
Men kan de indruk krijgen dat India een behoorlijke dosis zelfrespect heeft
en meent te slagen waar de ijzeren wetten van politiek nog altijd mislukking
gebracht hebben. Die indruk is volkomen juist. In een „kritische" beschouwing
over Bertrand Russell merkte een professor op, dat alleen figuren als Socrates
en Galileo, en naast hen Russell stonden als roependen in de woestijn. Men
moet niet vergeten, dat de onafhankelijkheid hun de idee heeft bijgebracht, dat
zij met succes het Westen met al zijn macht en vertoon hebben afgeschud zonder een schot te lossen. Het Westen met zijn kolonialisme is natuurlijk een minderwaardig systeem. Tegenover kolonialisme en uitbuiting staat de glorieuze
onbaatzuchtigheid van India, dat de plicht heeft de wereld vanuit een ivoren
toren de lichtende weg naar een betere toekomst te wijzen. Dit gevoelscomplex
is de oorzaak dat als er fabrieken en machinerieen gebouwd en geleverd worden, de leiding onmiddellijk door de Indiers zelf wordt overgenomen en Indisch
bestuurd, d.w.z. tegen de technische instructies van de leveranciers in. De deplorabele conditie waarin zulke leveranties vaak na zeer korte tijd verkeren,
wordt niet als een bewijs van onkunde opgevat. Hoogstens wordt er schouderophalend gezegd, dat een paar eeuwen koloniale overheersing niet in enkele
dagen kunnen warden uitgewist.
Eenzelfde houding treft men aan in de reacties op buitenlandse hulp. Al de
goodwill die Amerika onlangs wekte door het gebaar van een miljard dollar,
een groot suikerquotum, dreigde met een slag vernietigd te warden, doordat
Amerika plotseling 50.000 ton suiker uit het quotum schrapte. Dat Amerika
kart daarop tegen de Indiase resolutie stemde aangaande stopzetting van kernproeven heeft fiolen van schamperheid geopend. Het was nu wel duidelijk, dat
alle Amerikaans gepraat over vrede slechts een leugen geweest was.
We hebben getracht India's politiek een zekere achtergrond te geven. India's
politiek is niet te begrijpen. Het is een politiek die geloofd moet warden met
blind en overtuigd geloof. Het is een boodschap van ongekende puurheid en
hoogheid en wie die overtuiging niet delen kan moet weten, dat hij niet geinteresseerd is in de toekomst van de mensheid, maar kleinzielig eigen belangetj es
najaagt. In het Westen treft men vaak een zekere eerbied en openheid voor de
grootse Indische cultuur, een verlangen naar „meeting of minds". Ik geloof niet
dat dit verlangen wederkerig is. Men meent niet dat het Westen werkelijk iets
te bieden heeft aan India buiten zuiver materiele zaken. Er begint een zekere
trots merkbaar te worden, dat men heiden is — zoals Nehru onlangs beweerde
— en het Westen heeft nu eenmaal nog steeds een aantal principes die zonder
christendom moeilijk geplaatst kunnen worden. Er is een neiging om communistische beweringen als zuiver goud te aanvaarden, maar de westerse te wantrouwen, aangezien het Westen de geschiedenis tegen zich heeft en een Indier
geneigd is geloof te schenken aan boute beweringen. Het is een middel om zich
aan klare posities te onttrekken en zijn neutralisme te bewaren.
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Een sterk gevoel van eigenwaarde, gepaard aan een intransigent geloof in de
waarden waarvoor gestreden wordt, ligt aan de wortel van India's missionerende
politiek. Dit verklaart dat een land met zulke geweldige interne problemen, zo
diep in wereldpolitiek geinteresseerd is en er zoveel tiid aan besteedt. Het zou
onjuist zijn te beweren dat wereldpolitiek een middel is om de aandacht van
binnenlandse problemen of te wenden. De overtuiging is veeleer dat interne
problemen geen excuus mogen vormen om de grootse taak van internationaal
pacifisme ontrouw te warden. Men is zich bewust van een specifiek Indische
kijk op de dingen en van een plicht om op het gebied van internationaal pacifisme zijn stem te laten horen. India meent dat de in een koude oorlog gewikkelde mogendheden een verfrissende douche nodig hebben. Welke kritiek men
ook op de politiek der regering mag hebben, nooit vindt men een aanwijzing,
dat men de fundamentele instelling kritiseert. Men zal Menon kritiseren, omdat
hij zegt dat 85% van het leger langs Pakistans grenzen ligt, aangezien deze
grens 85 % van India's grenzen uitmaakt. Men toont aan, dat dit een aperte
onjuistheid is en dat de regering beter de verhouding om kan draaien en 85 %
tegen China keren, dat een veel langere gemeenzame grens met India heeft.
Maar dat betekent niet, dat men stemmen zou horen, die de volstrekte agressiviteit van Pakistan in twijfel trekken. Uitlatingen van President Ayub, dat Pakistan de kwestie Kashmir zal gam oplossen op vreedzame wijze, worden als
duidelijke bewijzen van politieke onwaarachtigheid gezien en schamper afgewezen. Als men op grond van talloze feiten aantoont, dat enige laze communistische garanties voor Berlijn niet voldoende zijn, en het Westen dus wel op zijn
hoede mOêt zijn, wordt er ongeduldig beweerd, dat er geen reden bestaat om
aan de herhaalde beweringen van de Russen te twijfelen.
Het is niet altijd eenvoudig de Indische politiek te begrijpen en haar kronkelingen te volgen. Het is een politiek, die men kan bewonderen of verachten of
onbegrijpelijk vinden, maar die zich ongetwijfeld met kracht tracht te doen
gelden.

KUNSTKRONIEK

Brancusi:
aanspraak op het absolute
K. N. ELNO

Le beau c'est requite absolue.

IT moet een voorzichtig gedenken worden.
D
De kunst van Brancusi is een werk van wij ding. Uit het naarstig beelden
waarin onze eeuw haar verdiepend geloof in de zinvolle wording van aarde,
dingen en mensen belij dt, kwam geen tweede nalatenschap tot ons die zoveel
schroom en ontzag en zulk een zuiver beschouwen vergt. Ze werd ons geschonken alsof we haar waardig waren, — zouden we meer zijn dan louter tijdgenoten ? Het is een zware gave, bindend, stuwend en geheimen openbarend die
we altijd gekend maar nooit zo beklemmend bevroed hadden. Wij ontvangen
haar aarzelend.
De werkplaats
Negen of tien jaar geleden kreeg ik een eerste vermoeden van de woordenloze, prangende zekerheid waarmee Brancusi onze blikken naar de verborgen
essentie van alle leven zou dwingen. Het werd toen meteen duidelijk dat hij
onder ons aanwezig was om richtingen naar de kernen te onthullen en om dit
behoedzame ontraadselen te verheerlijken. Enkele jaren later, in 1957, kwam
het bericht van zijn dood. Hij had zijn taak volbracht, als in een duister pact
fanatiek tot haar einde gevoerd, blij en bitter, rauw en juichend. Zijn werken
is een heldendom geweest waarvan hoogmoed en onderwerping slechts facetten
waren.
In een eigenzinnige voorjaarshitte had ik de tergend-lange rue de Vaugirard
afgelegd, door de jonge Kretenser Manolis Calliyannis met pathetische aandrang naar de jonge Roemeen Alexandre Istrati gestuurd. Beiden, en tientallen
anderen, waren zich te Parijs komen vestigen om zich te wij den aan de schilderkunst en de vriendschap. Iedere bezoeker reikten zij broederlijk aan elkaar
over. Zij leefden verbonden in het lot van een zich vernieuwend schilderen,
een lot dat hun belangrijker voorkwam dan elk van hun afzonderlijke, schamele
individuen. Dit zwerven in de automatistische, grote stad, van atelier naar atelier, was een reis door de armoede. Na twee dagen wist ik dat iedere volgende
deur zou opengaan op sjofelheid van meubelen en kleren en op een kruimelloze
tafel. Maar ook op het licht van een onwaarschijnlijke rijkdom, de tegenwoordigheid van een roeping en van de blijdschap om deze kans.
De Impasse Ronsin, waarin Istrati een der wankele, vloerloze barakken betrok, kon toen bestaan bij de genereuze genade van de Assistance Publique. Wat
honden en katten bij de vuilnisbakken, een kanariekooi naast de regenton, en
vooral de triestige aanblik van de verzakkende, scheeftrekkende plankenwanden
die moe naar een dorre, diluviale roerloosheid verlangden. Bij het afscheid hood
Istrati aan me de werkplaats van Brancusi te tonen. De beeldhouwer was daags
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te voren door een auto aangereden en lag met een beenbreuk in het ziekenhuis.
— Ik heb de sleutel.
Dus het vertrouwen. Uit verhalen over Brancusi's achterdocht en geslotenheid wist ik hoeveel dat beduidde.
— Gaf hij hem u als landgenoot of als buurman?
Een milde doch ook wat fiere glimlach. Ik begreep dat hij de sleutel ontving
als lotgenoot. Als vaderlijk bemind deelnemer in de grote taak, het beeldingsavontuur dat de verscholen waarheden blootlegt.
Toen we het verlaten atelier, nummer 11 aan de overzij van het groezelig
gangetje, binnentraden, waren er geen vragen meer. Het was een klaarte, — de
wijde, witte ruimte ander de schuine dakramen, de dichte, geordende opstelling
van de sculpturen waaronder tat van glimmende en stralende convexe vormen,
en ons beider schoorvoetend, zwijgend verwijlen. Hier eindigden kritisch oordeel, bewondering en lof. Dit was een binnenglij den in een ongetralied claustrum, een wegzinken in het heiligdom van een apostolisch schepper.
Hoeveel waarachtiger is zo een werkruimte dan de berekende tentoonstellingszaal. De vormen Bergen er zich in een driedimensionale onderlinge vertrouwdheid, als bewust van hun onderweg-zijn naar cen bestemming en als
samenhorig in deze veiligheid van een jarenlang wachten. Een van de begriploze buitenwereld afgewend leven is geruisloos bezig zich er in de mysterieuze
binnensten te voltrekken, met voorhistorische traagheid de ontastbare groeiingen
doormakend in het grondstoffelijk hermetisme. Zo moeten de aarde en haar
leven uit vormloosheid en verbeiden zichzelf geworden zijn. Gipskartelingen
die nog bijgeschuurd zullen worden, kijken begrijpend neer op de voltooiing
naderende gladheid van metalen rondingen; ademend marmer en barstig hout
koesteren solidaire geheimen. En toch, alleen hun hoeder, de bedlerige maker,
weet dat ze nog niet bevrijd zijn; hij gist naar de vorderingen in hun ongeborenheid; hij verkent hun geschiktheid om uit de vliezen der materie los te
komen. De vrezen en vreugden die hem in deze ruimte overweldigd hebben, zal
niemand van ons ooit kunnen meten.
— Hier heeft hij eens in koorts en half bewusteloos op de grand gelegen,
zegt Istrati. — Hij moet toen veertig, vijfenveertig jaar oud geweest zijn. Hij
vertelde me dat hij, beurtelings verbaasd en in paniek, zich duidelijk voelde
doodgaan. Maar toen hij naar zijn werk opkeek, weigerde hij te sterven.
Het werk was nog niet af. De boerenzoon uit Gorj neergesmakt op deze
cementen vloer, dodelijk ziek en gruwelijk eenzaam, als een astronoom van zijn
werelddak opstarend naar zijn, eigengemaakt planetenstelsel, radeloos beluisterend hoe het nog om veel arbeid, zijn arbeid vroeg. Misschien heeft hij in die
verpletterde houding, lijfelijk en in de ziel, de felle maat van zijn opdracht
ten voile veroverd. Misschien heeft hij in dat gekneusde liggen het diepst gewaargeworden wat hij zo dikwijls als een bezweringsformule heeft uitgesproken:
„Alles moet bij de aarde beginnen".
Hij kreeg zijn tijd; de boomstammen, de steenblokken en de bronzen kregen
hun zorgen. Er waren nog vele jaren nodig.
De kunst is langzaam. Haar wording is als het samenkitten van een eindeloos
ingetogen proberen, smartelijke vertwijfelingen, versterkend geduld, ontelbare
droefgeestige vraagstellingen en vredige dankbaarheid. Zij is hulde. Maar welk
jubelen haalt zonder tranen de hoge toon?
En zij is bidden. Naarmate de minuten vorderden, besloop ons het gevoel in
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deze ruimte te zijn binnengebroken. Want „mes prieres", placht Brancusi te
zeggen, mogen nog niet ander alter ogen komen. Zolang ze niet uitgebeden
waren.
Terwiji hij de sleutel in het onwillig slot omwrong, zei Istrati nog:
— Hier leeft hij zijn leven, zijn werken en wonen. Hier kookt en braadt hij,
hier kerft, hakt en polijst hij. Hij draait hier zijn platen met volksmuziek en hij
leest Milarepa. Hij begiet zijn klimop, aait zijn hand en heeft Lange avonden
van stil samenzijn nodig om ans met vijf, zes woorden plotseling heel warm en
hoopvol te maken. Hij vermoedt niet hoeveel hij voor ons, beginnende kunstenaars, betekent.
Korte tijd daarna, in de geaffecteerde drukte van een vernissage der Galerie
Maegt, werd ik aangestoten en fluisterde men me vlug in het oar: — Kijk, daar
heb je nu Brancusi.
Een ruige, baardige kobold, een verfomfaaid aangeklede gnoom, een grimmige, gestuikte statuur die oudtestamentaire geuren meevoerde. Ogen als antraciet en trekken zonder zweem van tederheid ander het koddige, frygische hoofddeksel. Hij stand enige steile, deftige lieden te woord en ik hoorde hem, naar
zijn been wijzend, constateren dat de geneesheren van deze tijd nietsnutten en
stoethaspels zijn. Omdat zij niet behoorlijk met gipskalk kunnen omgaan.
De materie
Een pleister leggen is geen kwestie van routine, wisten we dat dan nog niet?
Het is een werk van liefde. Alle handtastelijk ingaan op materiaal vergt boordeloze genegenheid, — pleisteren, houwen, raspen, vijlen, politoeren, het zijn
allemaal stadia van tot streling culminerende liefde. En liefde wordt slechts
gewonnen in duur en offers. En duizenden uren van geloof in de doening en
van zelfverloochening en van innige gemeenschap met de materie verteren zich
in deze genegenheid.
Zo was het maken van Brancusi. Hij had met de grondstof een ultiem verbond aangegaan. Hij waagde zich altijd opnieuw tot de uiterste grenzen in haar
implicaties, sluiksheden en verheimelijkingen, met een schier zwaarmoedige
speelsheid waarin provocatie, verliefdheid, fatalisme en vertrouwen tot een golf
van energie samenvloeiden. Hij vleide en venereerde haar met het minnaarsbesef dat hij haar ooit zou overmeesteren, — natura non nisi parendo vincitur.
In iedere sculptuur voltrok zich dat werven op eendere wijze en toch steeds
vernieuwd. Eender was het in de spanningen, het taaie volhouden en de onverstoorbare aanzuiging van het doel. Maar het openbaarde zich telkens in nieuwe
vormen door het „absoluut-individuele" in de ongenaakbare intimiteit tussen
maker en stof en door de koninklijke apartheid niet enkel van elk materiaal
doch ook van elk materiaal-fragment. En deze rusteloos explorerende handen
hebben het ook immer misprezen, sporen te volgen die ze al hadden gekarteerd.
De akkerman Brancusi die als knaap in zijn geboortedorp Pestesani Gorj aan
de helling der Karpathen bomen omlegde en kisten en huisraad timmerde, heeft
het hout gekozen omdat het bovenal teken is van leven en dood. De Byzantijn
Brancusi, wie wellicht uit mozaIeken en marmeren kerkinterieurs een heugenis
aan oosterse intrusie en vibrerende introspectie is aangewaaid, greep naar het
steen om zijn in glans en structuur weelderig voldongen eenzelvigheid. De
emigrant Brancusi die via Parijs in een beschaving van staal en chroom binnen-
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drong, aanvaardde het metaal om het roekeloze gevecht der exactheid te strijden, om de kristallijnen elektronenstapeling te dwingen zich in doorschijningslagen, lichtabsorpties en reflecties tot geest te sublimeren. Al wat de aarde uit
de vouwen van haar schoot onder het hemellicht te voorschijn brengt, heeft hij
hartstochtelijk ontvangen om het mee te nemen naar dat eeuwig eisende licht.
Jaar in, jaar uit, altoosdurend werd elke vorm opnieuw aangepakt. Dit beelden was als een standvastig, isochronisch en kultisch uitwerken van een buitentijdelijk gebarenspel: na het zagen, splijten en bikken volgden het beitelen,
schuren, drijven, bosseleren en schaven, en dan de versmalling en concentratie
der handelingen in het subtiele, van achter wimpergordijnen begluurde polijsten.
Doch eerst in dat poliisten werd het werk adembenemend en aan alle datum
en historie onthecht. De brede zwaai van armen en gereedschappen was samengekrompen in een bewegen binnen microscopische dimensies. De stoere, grove
klauwen die harde handvatsels hadden omklemd, hadden zich ontspannen tot
een satijnig flemen en, zonder dat het gebieden verzwakte, werd het een gevoelig-aanrakend, bij na wuivend poetsen. Onvoorwaardelijk, in-zeker heeft Brancusi geloofd dat hij poetsend, met wollige doeken opwrijvend, het laatste verzet
der materie deed smelten en aan de volumes hun allerlaatste, verlossende vorm
verleende. Niets geeft ons het recht daaraan te twijfelen, alles in dit levenswerk
schoort er de geloofwaardigheid van.
Of hij in de trage wenteling der dagen in dit witte, stille atelier zijn vormen
met de handen, de werktuigen, de ogen of met de onophoudelijke opwellingen
van gedachten en aandoeningen heeft beroerd, — het heeft geen belang te
weten waar de overgangen tussen al de schakeringen van dit bidden gesluierd
lagen; het is een irenische, bovenzinnelijke aandrang geworden en de materie
bezweek.
Zo moest deze definièring en bezieling van materie wel de wil vertonen om
buiten de historische gebondenheid te treden, buiten alle geschiedenis, niet
alleen buiten die van de kunst. Primitiviteit en raffinement, archaicum en cultuur, stameling en geslepen rede schijnen er in weggezogen te worden, vervluchtigend en wijd overwonnen.
Voor deze ongespleten visionair kon marmer of onyx of koper geen toevallige drager van een intellectueel geconstrueerde ideèle inhoud zijn, geen lichamelijkheid waarin van buiten-uit een gedachte of thema diende binnengebracht
(met al de menselijke genadekracht om die dualiteit te neutraliseren), en zijn
mystisch levensgevoel gleed onbewogen langs deze mogelijkheid heen. Uit de
ervaringen van het vak verstond en bewonderde hij de grootheid van MichelAngelo, de Afrikaanse en Polynesische meesters en Rodin, doch hij meende
eerlijk dat dit „diploide" pogen niet meer was te herdoen. De materie zelf
moest, naar zijn vurige overtuiging, idee, motief, „creature" worden. Uit haar
kern, haar ingeschapen kiem, moest, door haar vleselijke tragiek heen, het leven,
het goddelijk-gewilde, naarbovengehaald worden en air wezen onder de mensen
en de dieren gebracht, om met hen te verzaligen in een met kosmisch licht
omzwachteld bestaan.
Dit vereiste een vormdwang waardoor de essentie der stof zich direct in een
eigen huid uitdrukte, waardoor de massa, naarbinnen gespierd, een onvervreemdbare schil verwierf, geen „zwelling", geen aangesmeerde of geboetseerde
ommanteling, maar een organisch pantser dat uitsluitend leeft bij de gunst der
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innerlijke krachten. En daartoe was ook een moedige „technische ascese" onvermijdelijk: holten, plooien, omberrijke verdiepingen en inkepingen en de hele
overvloedige voorraad van concave expressies heeft Brancusi bij de behandeling
van het massieve steen en het gesloten metaal (niet van het bout met zijn hunkering naar splintering, vertakking en uitstrekking) koelbloedig verzaakt. En
zulks in de jaren dat de vakgenoten niet tot bedaren kwamen in het wellustig
doorspoelen, doorboren en tot draadgevlecht openwerken der vormen. Hij ontzegde zich aldus een onoverzienbaar deel van de ambachtstaal., als had hij begrepen dat deze opzettelijke verarming der middelen, deze vrij gekozen beroepsontbering de kostbaarste schatten van creatieve waarheid beloofde.
De symboliek
Uit deze arbeidersuitrusting, die een monnikspij geleek, richtte de blik op de
wereld zich in een verpuurd perspectief met universeel elan en objectiverende
macht.
Het levenswerk mocht niet uiteenvallen in willekeurige seriën en opeenvolgingen van plastische „ik-jes", unica en min of meer toevallige metaforen die
telkens een gerubriceerd gebeuren of een subjectieve achtergrond zouden
vertegenwoordigen. Het moest een oeuvre „zonder signaturen" worden, zonder
stempeltjes, karakterrimpels en morfologische vingerafdrukken die immers telkens het individu van de maker zouden naar voren gebracht hebben. Niet de
Roemeen Constantin Brancusi, geboren op 21 februari 1876, de hongerlijder en
de miljonair, de beschimpte en de gevierde, de wroeter en de biddende, — wel
het irrationele, het onstuimige, het absolute van alle natuurkrachten, levensacties en kolkende intuities moest aanwezig worden uit de materièn en baden in
een zelfverheerlijkende luminositeit. Iedere beschouwer moest er de incarnatie
van zijn en aller levend-zijn in herkennen.
Sluimeren, ontluiken, ontwaken, drift, verwachten, paren, knielen, stijgen,
vruchtbaarheid, rijping, sterven, — het moest allemaal een absoluut zin-beeld
worden in deze gestalten waarvan hijzelf zei dat „les plus pres de Dieu" ze
optimaal zouden zien.
Het ging om een oneindig ver achter onze oogappels verscholen synthese.
Het synoptische van al zijn steen- en metaalvormen is opvallend, de betekenisbuurtschap van hun benamingen (vogel-vis-haan-ei-tortel-Leda-zeehond-pinguin-torso-zoen-geborene-kinderhoofd-knaap) is het niet minder. Het was nimmer een zeehond, maar gebald weerstreven tegen waterdruk; geen haan maar
losbarstende dageraad; geen jongenstorso maar strakke, ongerepte viriliteit;
geen boreling, wel een hoofd-wordend ei met de rake situering van een hongerige schreeuw.
De schreeuw naar al deze tekenen van de Schepping overschreed de conventionele norm en beschreef apocalyptische curven. Maar deze vermetelheid heeft
nimmer de heiligende verinniging en de opperste kuisheid uitgesloten. Het ene
kon niet zonder het andere. Deze eremiet die alien en ailes heeft willen omhelzen, werd gekatapulteerd in alle dimensies, gekruisigd naar alle wijdten en
gelijktijdig geidentificeerd met plus en minus, donker en licht, as en vuur,
lichaam en ziel. Hij was een halve eeuw lang faber en sapiens in een vervoering
die onze geschiedenis ons nooit voordien heeft laten zien.
Er is tot nog toe weinig begrip of eerbied voor dit „beeldend synergisme"
betoond.
28
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De eenzame
Hij zelf heeft, trots al zijn onstedelijke argwaan, zijn civiele intelligentie en
zijn kosmopolitische geletterdheid, nooit kunnen begrijpen dat men hem geconfectioneerde wetten van het oorbare en een veelheid van listige kunstkritische
finaliteiten voorhield. Men heeft hem voor obsceen uitgekreten en men heeft
hem ten kwade geduid dat hij niet met beide voeten vastgeplant op een sport
van de kunsthistorische ladder ging staan. Telkens heeft hij bescherming gezocht achter de witte, koele wanden van het stille atelier, even geconsterneerd
als mistroostig.
Hoe kon hij deelnemen aan het artificiele vertier in de laagte? Zijn enige
tijdgenoot-tegenspeler van wie hij de genialiteit moet doorschouwd hebben,
Pablo Picasso, verachtte hij omdat die in een eeuwige jacht naar het nieuwe,
vaak verbluffende, verstrikt zat, een bijna toneelmatige regie over zijn maken en
leven voerde en nooit veel tijd vond voor het bezonnen hernemen en uitspinnend omstoeien van een sacraal thema. De monolitische ambachtsman in Brancusi werd door zulk een vingervaardigheid (en door zovele exuberanties in het
moderne kunstleven) gekrenkt.
Hij was anders dan allen.
In een cultuur die geredelijk de tactiele uitnodiging van de beeldhouwkunstige structuren belichtte, versperde hij met vervloekingen alle wegen tot
nieuwsgierig aanraken van zijn beelden. Een keer maakte hij een vorm „voor
handlectuur", louter om in ondervragende handpalmen to wentelen, en deze
ovolde gave noemde hij „voor de blinde".
Hij ontdekte de „sociale" noodzaak van sokkels en piedestals, maar — omdat
„alles bij de aarde moet beginnen" ? — hij vervaardigde die zelf, in exoterische
eigengereidheid, als onafscheidbare fundamenten van ieder beeld apart: als
roterende cylinderschijven of als konische zandlopervormen, in getande &ages
of als hieratische balken met minuscuul uitgebalanceerde verhoudingen.
Voortdurend heeft hij moeten vaststellen dat zoveel wat hij als intrinsieke
ver-wezen-lijking herkende, de anderen als excentriek voorkwam. Is het wellicht
&Aram dat hij in het gewilliger, meer „seculiere" materiaal 'hout' met geregelde tussenpozen de exoterische beelding voortzette waarin hij tot omstreeks 1910
naar zijn bloedeigen sculpturale spraak, „de" plastische taal, had gezocht?
Werken zoals La Sagesse, 1908, en de twee — veelbeduidend verschillende —
versies van De Kus, 1908, of de beroemde Slapende Muze, 1909, horen, ofschoon van marmer of steen, eerder bij de expressieve en lichter interpreteerbare houten beelden zoals Adam en Eva, 1917, De Perloren Zoon, 1914, Socrates, 1923, en bij de eiken Boogpoort en eiken Bank, beide van 1917, of de
vermaarde Eindeloze Zuil. Het is alsof hij daarin de geste der tegemoetkoming
aan zijn miserabele medemensen maakte, naar haperingen en een vaag vasthouden aan zijn evennaasten tastend.
Toch kon hij ook daarin niet de repeteerlust, het bezorgd weder-aanpakken
vermijden. Bij het ene beeld moest het een definitieve variant warden: wanneer
De Kus (de hierbij afgebeelde versie) als stele op een kerkhof moet komen,
is de vrouw niet meer zwanger en krijgt de eenwording een extreem-verticale
verstijving in de dood. Bij een ander is het niet meer dan een hallucinant
transport: Adam en Eva waren aanvankelijk twee afzonderlijke beelden en hij
kwam er eerst tot rust tegenover toen hij werktuigelijk Eva bovenop Adam
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plaatste, de weelderig welvende genieting bovenop het krakend zwoegen.
In Turgu Jiu staat de verguld-stalen uitvoering, meer dan dertig meter hoog,
van zijn Eindeloze Zuil, zijn stoicijnse nostalgie naar de hemelen . . . .
Envoi
Lezer,
geleerde scribenten hebben methodisch uitgezocht, elkaar nagepraat en ijverig
geboekstaafd dat Constantin Brancusi van 1898 tot 1902 te Boekarest aan de
Academie in de leer was; daarna in twee voile jaren, langs Munchen en Zwitserland, Borden-wassend en kreunend, zijn beslissende reis, de voettocht naar
het Westen, aflegde; in 1906 - 1907 aan de Parijse Ecole des Beaux-Arts reeds
alle schooltriomfen achter de rug had en Rodin opmerkzaam op zich maakte en
diens gastvrijheid afwees omdat er onder hoge bomen Been andere kunnen opgroeien; in 1910 met Amedeo Modigliani converseerde en of en toe ook met
le Douanier Rousseau en met Marcel Duchamp; achteraf en passant bij de
Nederlandse groep De Stijl en bij de Surrealisten verzeilde en aan de Armory
Show in de U.S.A. deelnam, en nog zoveel meer.
En dat hij overleden is op 16 maart 1957 en drie dagen later begraven werd
op Cimetiere Montparnasse, waarna de Franse Staat alles uit de Impasse Ronsin
no. 11 rechtmatig en erkentelijk in bezit heeft genomen.
Waarschijnlijk is niets van dit alles gelogen. De wetenschap en het archivisme
vergissen zich in onze dagen niet meer.
Maar nu moet u eens luisteren naar een laoutar, de Karpathische troubadour
wiens melancholische en diabolische fluit- en viool-poemen en wiens Barba en
hategana en andere aanvuringen van onvertroebelde dorpsdansen ook al vastgegrift liggen in talrijke grammofoonplaten. En aandacht schenken aan het
extatische en toch beheerste, bestendige „terug-opvangen" van het motief. En u
de vormgebeden van Brancusi voor de geest roepen.
En u afvragen wêlke werkelijkheid het waard is ors er zich over heen te
buigen, die van de scribenten of die van de gewaarwording dat het schone
inderdaad de absolute rechtvaardigheid zou kunnen zijn.

WETENSCHAPPELIJKE
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Het raadsel
der erfelijkheid
W. ROMBAUTS S.J.

DEMEN, lopen, verteren, alle activiteiten van een levend organisme zijn
A
een ingewikkeld samenspel van honderden soorten proteinen. Onze huid,
spieren, bloedvaten en organen bestaan voor het grootste deel uit proteinen.
Ook de enzymen, de geheimzinnige „opzichters" van onze organische processen,
zijn proteinen. Het voornaamste probleem van de biochemie op dit ogenblik is
dan ook: de biosynthese der proteinen, waarover in augustus-september 1960
een symposion gehouden werd te Wassenaar met grate biochemici, zoals Zamecnik, Hoagland, Work, Bonner, Webster, Campbell, Butler, Gros, Naono.
De biosynthese der proteinen is nauw verwant met erfelijkheid en evolutie.
De structuur der proteinen is immers afhankelijk van het chromosoom, dat de
erfelijke eigenschappen overdraagt en maakt dat een mens steeds een mens, een
olif ant steeds een olif ant voortbrengt en dat de kleur van onze ogen, vorm van
onze neus en de trekken van ons temperament bepaalt. Indien we scheikundig
jets in het chromosoom kunnen veranderen, dan warden de proteinen daardoor
beinvloecl en in bepaalde gevallen zou aldus een beter organisme kunnen
ontstaan . . . of zou het organisme niet meer leefbaar zijn.
De eerste stap in de erfelijkheidsleer is gezet rond 1860 door Gregor Mendel,
de Silezische Augustiinermonnik. Zijn beroemde theorie, waarop de erfelijkheidsleer of genetica nog steeds voortbouwt, kan men, zoals men weet, als volgt
samenvatten: De plant die ontstaat door kruising, krijgt
voor elke erfelijke eigenschap een dubbele „aanleg" mee,
een van de vaderplant (zaadcel) en een van de moederplant (eicel). In de nakomeling zal een van die eigenschappen „domineren" en het uiterlijke uitzicht van de
plant bepalen, b.v. gele kleur overheerst groen, maar de
andere, „recessieve" aanleg blijft latent aanwezig. Heeft
deze plant nu ook nakomelingen, dan komt daarin de
aanleg van beide stamplanten weer aan het licht en verdelen ze zich volgens de wetten der waarschijnlijkheidsrekening.
Deze hypothese hield twee belangrijke dingen in: 1. dat
een bepaalde eigenschap werd overgedragen door een
Fig. 1
„corpusculair jets", dat Mendel „aanleg" noemde; 2. dat voorstellingSchematische
van een cel.
1 kern of nucleus;
het uiterlijk verschijnen van een eigenschap louter be2 nucleolus; 3 buisjes in
paald werd door de wetten van de probabiliteit, zodat
het cytoplasma: microsomen, met daaraan vermen op voorhand kon uitrekenen hoeveel nakomelingen bonden de sub - microof ribosomen
deze en hoeveel die eigenschap zouden vertonen. Om te somen
(zwarte bolletjes);
weten of aan dat „corpusculair iets" of aan die „aanleg"
4 mitochondria; 5 gesynthetiseerde proteinen;
ook in werkelijkheid jets beantwoordde, moest men de
6 chromosomen.
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ei- en de zaadcel onderzoeken. Spoedig ontdekte men
dat de cel bestond uit een kern, met daarrond een eiwitachtige vloeistof: het cytoplasma (fig. 1). Niet lang
daarna vond men de chromosomen, eigenaardige, draadvormige lichaampjes in de celkern, die goed kleurbaar
zijn en hun naam darken aan deze eigenschap. Elk
levend wezen is opgebouwd uit oneindig veel cellen en
elke celkern heeft chromosomen in een bepaald aantal,
dat verschilt volgens de soort. De erwt heeft er b.v. 14,
de mens 46. De zaadcel en de eicel bevatten elk slechts
de helft van dit bepaald getal chromosomen. Bij de be...,
vruchting ontstaat dan een cel met het juiste aantal.
Fig. 2 Voorstelling van Natuurlijk was men er vlug bij om het chromosoom geover”.
„crossing
De chromosomenparen lijk te stellen met de „aanleg" van Mendel en in 1903
wisselen stukken van de
formuleerde Sutton de hypothese: „Het chromosoom is
matiden uit.
chro
drager van de erfelijke eigenschappen". In 1911 volgde
de „genentheorie" van Morgan. Deze hield in dat het chromosoom niet als een
ondeelbaar geheel verantwoordelijk was voor alle eigenschappen „en bloc",
maar dat deeltjes van het chromosoom elk verantwoordelijk waren voor an
eigenschap. Zo'n deeltje noemde Morgan „gen". Tot het opstellen van deze
theorie was hij gekomen door het waarnemen van onregelmatigheden bij de
overgang der erfelijke eigenschappen. Immers, bij het vormen van ei- en zaadcellen wordt door een gecompliceerd mechanisme een gewone cel in tweeen gesplitst en ontstaan er twee cellen met elk de helft van het normale aantal chromosomen. Morgan dacht dat bij het uiteengaan der chromosomenparen (fig. 2)
sommige gedeelten van de gepaarde chromosomen werden meegesleurd, zodat
er een soort uitwisseling plaats vond. Deze uitwisseling noemde hij „crossing
over" en ze maakte het mogelijk de opgemerkte onregelmatigheden te verklaren
en toonde tegelijkertijd aan dat Mendels intuitie van de „corpusculaire overdracht der erfelijke eigenschappen" niet alleen geldig was voor het chromosoom
maar zelfs verder ging tot voor een deeltje van het chromosoom. De hypothese
van Morgan was, zoals die van Mendel, louter statistisch gefundeerd maar werd
later door experimenten bevestigd, ander meer dank zij het microscopisch onderzoek van kanunnik Jansen van de cytologische school te Leuven, die erin
slaagde een „crossing-over"-stadium te verkrijgen onder de microscoop.
Morgan had nog meer geluk. In de cellen van de speekselklieren van de
drosophila (banaanvliegje) ontdekte Painter chromosomen die soms wel
0,5 mm groot waren. De genen schenen hier werkelijk als „schijfjes" aan1)
, I, '
wezig en echte chromosomenkaarten
il ))r1111tDL _ 1 it
konden worden opgesteld (fig.
g
Verdween an van de schijfjes, dan
ontbrak ook een eigenschap. Zulke Fig. 3 Stuk van de „reuzenchromosomen" van
drosophila. Let op de bijna zichtbare aanveranderinge noemt
mutaties de
wezigheid van genen.
haar, roo
roodd haar, witte beren,
(blond
rode beuken). Muller bestraalde bepaalde „schigjes" van die chromosomen met
X-stralen en gammastralen en kon op deze wijze vele mutaties verkrijgen. De
verandering in de uiterlijke eigenschap stemde steeds overeen met de verandering aangebracht op de plaats van het chromosoom. Langs welke scheikundige
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reacties het chromosoom op dergelijke mutaties invloed uitoefende was echter
nog volkomen onbekend. Daarom legde men zich er op toe de chemische structuur van het chromosoom te achterhalen.
In 1871 stelde Miescher vast dat in de celkern Desoxyribonucleinezuur
(DNA) aanwezig is, en nu weet men dat het chromosoom voor het grootste
deel uit DNA bestaat. Dit kwam aan het licht door een aantal experimenten die
alle in dezelfde richting wezen. De aanwezigheid van DNA in elke celkern
ontdekte men door bepaalde ontbindende stoffen, enzymen genaamd, te laten
inwerken op een celvloeistof, verkregen door het verbrijzelen van cellen. Liet
men enzymen inwerken die de nucleinezuren ongemoeid laten maar wel andere
stoffen afbreken, dan bleef het celvocht de specifieke eigenschappen van het
DNA bewaren. Liet men enzymen inwerken die de nucleinezuren aantasten,
dan had het celvocht alle eigenschappen van het DNA verloren. Verder vond
men dat bepaalde abnormale cellen, met een verdubbeld of verdriedubbeld
chromosomengarnituur, eveneens het dubbele of het driedubbele van de normale hoeveelheid DNA bevatten. Hetzelfde werd gemeten bij de celdeling.
Alvorens de cel zich deelt in twee volwaardige cellen, verdubbelen zich de
chromosomen en op dat ogenblik is er in de celkern ook een dubbele kwantiteit
DNA. Het chromosoom bestaat dus uit DNA en DNA kan beschouwd warden
als overbrenger van de erfelijke eigenschappen.
Meer spectaculaire bewijzen voor de rol van het DNA in de erfelijkheid
waren de „somatische mutaties". Treedt er een „mutatie", d.i. een plotselinge
verandering in de structuur van het chromosoom, op in de eicel of de zaadcel,
dan kan het opgroeiende individu afwijkende kenmerken vertonen. Bij de mens
geeft dit b.v. aanleiding tot het ontstaan van de blanke huidskleur. Een „somatische mutatie" is een verandering in de chromosomen die niet plaats grijpt in
de zaad- of eicellen voor de bevruchting, maar die gebeurt wanneer het individu
aan het opgroeien is en die dan bepaalde kenmerken van het normale doet
afwijken. En wat belangrijk is, de veranderingen veroorzaakt door deze beide
soorten mutaties zijn erfelijk en worden voortgezet op de nakomelingen. Griffith toonde reeds in 1928 aan dat bacterien van een bepaalde varieteit, door
warmte gedood, nog in staat waren een andere varieteit hun eigenschappen te
doen overnemen, dus een mutatie te verwekken. Het voortgezette onderzoek
van M. H. Dawson en R. H. P. Sio (1931) J. L. Alloway (1932) 0. T. Avery,
C. M. Mac Leod en M. Mac Carty (1944) toonde successievelijk aan dat de
invloed van de dode bacterien op de levende te wijten was aan een bepaald
„princiep". Bij uitzuivering bleek dit DNA te
Herhaaldelijk werd er getracht met DNA ook mutaties te veroorzaken bij
hogere wezens, zoals muizen en kikvorsen, maar niets lukte. Waren dan alleen
bacterien en zeer laagstaande organische wezens vatbaar voor de wijzigende
invloed van het DNA van een vreemde soort? Het jaar 1957 zag het antwoord.
Professor Benoit, van het College de France, slaagde er in bij eenden somatische mutaties te verwekken, door DNA van de varieteit „khaki" (bruine kleur
en zwarte bek) in te spuiten in een aantal kleine eendjes van de varieteit
„pain" (ivoorkleurig, oranje bek en poten). De opgroeiende „pekin" eendjes
werden niet ivoorkleurig maar sneeuwwit en de oranje bek werd roze met zwarte vlekjes en bij enkele zelfs totaal zwart. De invloed van deze verandering bleef
eveneens doorwerken in de inakomelingen. Alles in het experiment is dus verlopen alsof het ingespoten DNA van de varieteit „khaki" zich is gaan nestelen
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bij of in de chromosomen van de
variaeit „pekin" en aldus de keten
biochemische reacties die het groeiproces van het organisme bepalen,
heeft gewijzigd. Professor Benoit
noemt deze somatische mutaties echter
Fig. 4 Voorstelling van de nucleiotiden. Het
gestreepte gedeelte stelt de fosfaatgroep voor,
voorzichtigheidshalve
„transformahet zwarte gedeelte de suikergroep en het witte
ties": hij is er nog iniet in geslaagd
het radicaal. Deze zijn complementair getekend,
adenine met thymine en guanine met cytosine.
zijn experiment te herhalen en een
experiment is eerst ten voile geldig, wanneer het herhaald kan worden.
De chromosomen, met hun genen, de dragers van de erfelijke eigenschappen,
bezitten dus blijkbaar een bepaalde „code", een „werkschema" volgens hetwelk
het levend wezen wordt opgebouwd. Daar het scheikundig-actieve deel van de
chromosomen uit DNA bestaat, moeten we onderzoeken hoe het DNA kan
voldoen aan de eisen die worden gesteld am die erfeliike invloed te kunnen
uitoefenen, zowel in de groei als in het op gang houden van het organisme.
Deze eis is dubbel: 1. het chromosoom of het DNA moet zich samen met de
cellen kunnen redupliceren en dit volgens een bepaald patroon, om in alle
cellen van het levende wezen zijn invloed te laten gelden; 2. het chromosoom
of het DNA moet invloed uitoefenen op de biochemische reacties van het
levende wezen.
Ten eerste dus: het chromosoom moet zich identiek redupliceren volgens een
bepaald patroon. Bij het begin van een gewone celdeling, of mitose, zijn de
chromosomen onzichtbaar in de celkern. Langzamerhand worden ze meer en
meer zichtbaar en beginnen ze een eigenaardige rondedans. Elk chromosoom
verschijnt als overlangs gespleten, als twee draden, chromatiden genaamd, die
in een punt verbonden zijn. Plotseling wordt de verbinding verbroken en gaat de ene chromatide van elk chromosoom naar de ene helft van de celkern en de andere
chromatide naar de andere pelf t. Kort daarna deelt de
cel zich en er ontstaan twee nieuwe cellen met elk het
benodigde aantal chromosomen. (Dit gebeurt in een ontzaglijk snel ritme: bij de walvis b.v. deelt de bevruchte
cel zich in enkele maanden tot de 1500 kg van de babywalvis). De deling van het chromosoom volgens eenzelfde patroon blijkt haar verklaring te vinden in de eigen
moleculaire structuur van het DNA, die ontdekt werd
door Crick en Watson. Een molecule DNA is opgebouwd uit verschillende nucleiotiden (fig. 4). Elke nuLi 1
cleiotide zelf bestaat nog uit Brie delen: een radicaal, een
H
suiker of ribose en een fosfaat. Er zijn vier soorten
nucleiotiden en zij verschillen van elkaar door het radi- Fig. 5 Voorbeeld van
ketting DNA. Let op
caal, terwiji de suikergroep en de fosfaatgroep overal de complementaire
van de t wee
gelijk zijn. De vier radicalen zijn: adenine, guanine, structuur
kettingen.
cytosine en thymine. Verschillende nucleiotiden naast
elkaar vormen een ketting. Maar Crick en Watson ontdekten dat een molecule
DNA niet slechts uit een ketting maar uit twee „complementaire" nucleiotidenkettingen bestaat, die tegenover elkaar liggen en chemisch met elkaar verbonden
zijn. We noemen deze kettingen „complementair" omdat het radicaal adenine
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enkel en alleen met thymine samengaat en omgekeerd, en het guanine alleen met
cytosine. Een molecule DNA is dus a.h.w. te vergelijken met een ladder, waarvan de stijlen bestaan uit suiker- en fosfaatgroepen en de sporten uit in elkaar
hakende radicalen (fig. 5). Bovendien is deze hele ladder opgewonden in de
vorm van een spiraal. De afstand tussen de sporten is 3,4 Angstrom of 3,4 tien
miljoensten van een millimeter. De lengte van een volledige wikkeling van de
spiraal is 34 Angstrom of 3,4 miljoensten van een millimeter.
Een chromosoom bestaat dus uit een groot aantal moleculen DNA, en deze
op hun beurt uit verschillende nucleiotiden. Is het hele chromosoom te vergelijken met een zin, dan zijn de moleculen DNA de woorden en de nucleiotiden
de letters. En dit is dan de taal die de erfelijke boodschap doorgeeft aan het
nageslacht ! De „genen" zouden moleculen DNA zijn, maar volstrekt zeker is
dit nog niet, omdat men nog niet voldoende weet in hoeverre de molecule DNA.
voor haar werking afhankelijk is van de omgeving. Wel wezen we met zekerheid dat de moleculen DNA, net zoals de chromosomen, ook overlangs gespleten zijn. Gedurende de eigenaardige rondedans der chromosomen begint iedere
ladderhelft zich weer een andere ladderhelft bij te maken. Het materiaal daarvoor is aanwezig in de celkern. Het resultaat van deze operatie zijn twee identieke chromosomen; identiek, tengevolge van de complementariteit van de radicalen, waarop we boven reeds hebben gewezen.
In de tweede plaats, zeggen we, moet het chromosoom of het DNA een
reele invloed kunnen uitoefenen op de groei en de werking van het levende
wezen. Dit doet het DNA vooral door de structuur van de proteinen te bepalen.
Praktisch iedere soort van levende wezens heeft haar eigen proteinen en de rol
van deze organische stoffen is uiterst vitaal. Een protenemolecule nu is uitermate complex. Zij is samengesteld uit aminozuren, in de levende cel gewoonlijk
niet meer dan twintig. Deze aminozuren kunnen met elkaar een stabiele chemische verbinding aangaan, zodat men een proteinemolecule a.h.w. kan vergelijken met een ketting mannen met in elkaar geslagen handen. Verandert de
volgorde en het aantal der aminozuren, dan krijgt men ook een andere proteine.
Wil men dus invloed uitoefenen op de proteinen, dan moet men en de plaats
van de 20 aminozuren in de ketting bepalen en het aantal keren dat elk van die
zuren zal voorkomen.
Reeds vroeger had men opgemerkt dat een kleine verandering in het chromosoom, misschien van een nucleiotide DNA, een verandering veroorzaakte in
een aminozuur van een bepaald protelne. Waarschijnlijk was het dus het DNA
dat de volgorde en het aantal der aminozuren controleerde. De moeilijkheid
was echter dat de meeste proteinen
gesynthetiseerd werden in de ribosomen, die gelegen zijn in het cytoplasma en niet in de celkern. Hoe kon
men deze afstand overbruggen? In de
ribosomen is er nog een ander nucleinezuur aanwezig: ribonucleinezuur of
RNA. Dit heeft een gelijksoortige
6 Voorbeeld van een slechte combinatie
structuur als DNA en praktisch ver- Fig.
der nucleiotiden. De onderste rij (drie witte en
drie
zwarte)
zijn gecombineerd volgens de orde
schilt het hiervan slechts doordat het
121213. Het witte groepje op de bovenste rij
bij iedere nuclelotide nog een hydrois 212, het kan dus zijn plaats vinden towel op
het witte als op het zwarte drietal. Deze comxylgroep (OH) meer heeft, die het
binatie is dubbeizinnig.
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RNA chemisch actiever maakt. Daarom wordt het DNA „Desoxy"-ribonucleinezuur genoemd. Het was dus niet onmogelijk dat op het ogenblik van de celdeling, wanneer de nuclelotiden DNA overlangs gespleten zijn, ze eerst nucleiotiden RNA zouden kunnen aantrekken en aan deze in de celkern een bepaalde
genetische informatie geven. Dan zou het RNA wegtrekken naar de ribosomen
en daar zouden op dit RNA, voorzien van een „code", de proteinen worden
gesynthetiseerd. Maar waaruit bestond die „code" en hoe werd hij doorgegeven?
Hoe werd in deze veelheid van nuclelotiden een onderscheid aangebracht dat
door de aminozuren werd herkend?
Weer stelden Crick, Orgel en Griffith, een ingenieuze oplossing voor. Men
wist reeds dat in de levende cel de
proteinen gemaakt worden uit prak//If e 11/ r dr
tisch slechts 20 verschillende aminoA
zuren. Als we nu eens, zo redeneerde
Crick, de 4 soorten nucleiotiden van
het DNA telkens nemen in groepj es
van drie, dan blijven er 20 en niet
meer dan 20 combinaties over die ondubbelzinnig zijn. D.w.z. dat aan
elk van die groepjes van drie nucleiotiden DNA, slechts een groepje RNA
beantwoordt. Vergelijken we met een
legpuzzel. Stellen we elk groepje van
drie nuclelotiden gelijk met een stukje
Fig. 7 Eindfase der synthese van de proteinen.
van de puzzel. Heeft men nu de eerste
Het witte drietal heeft zijn plaats gezocht op
het RNA der ribosomen (licht gestreept). Het
rij stukjes van de puzzel gelegd (het
andere drietal van het Transfer RNA (dicht
DNA) dan passen daarin de stukjes
gestreept) is met het aminozuur verbonden en
brengt dit in de nabijheid van andere aminovan de tweede rij (het RNA) alleen
zuren (voorgesteld door cirkel en driehoek).
op hun bepaalde plaats, die afhangt
van de eerste rij. Het RNA neemt dus van het DNA een bepaalde ondubbelzinnige volgorde over van de soorten 20 groepjes van 3 nucleiotiden (fig. 6).
Het RNA trekt nu weg uit de celkern naar de ribosomen zoals reeds is gezegd.
Nu bleef er nog het probleem: Hoe zullen de 20 aminozuren hun groepje
nuclelotiden herkennen in de keten van het RNA. De ontdekking van het
Transfer-RNA bracht hier een oplossing. In het cytoplasma trof men nog een
ribonucleinezuur aan d,a.t dezelfde structuur heeft als het RNA van de ribosomen, maar slechts een relatief klein aantal nuclelotiden telt (50 - 100 nucleiotiden, tegen 6000 voor het RNA der ribosomen). Dit Transfer-RNA of
„adaptormolecule" heeft een eindnucleiotidendrietal dat slechts met een bepaald soort aminozuur kan reageren. Dit gebeurt onder invloed van een enzyme
en adenosinetrifosfaat, die dienen als catalysator en tegelijkertijd het aminozuur
chemisch actief maken, zodat het zich later met de andere aminozuren zal
kunnen verbinden.
Het Transfer-RNA met zijn aminozuur verbonden, gaat nu naar de ribosomen, waar het andere RNA aanwezig is met zijn groepjes nucleiotiden in die
bepaalde volgorde die overgenomen is van het DNA van het chromosoom. Een
tweede nucleiotidendrietal van het Transfer-RNA zoekt nu tussen de gerangschikte groepjes (van het RNA der ribosomen) „zijn" complementair groepje,
waarin het past, en zo krijgt elk aminozuur zijn plaats die oorspronkelijk be-

458

HET RAADSEL DER ERFELIJKHEID

paald werd door het DNA van het chromosoom. Tenslotte verbinden de aminozuren zich met elkaar en een nieuwe proteinemolecule is gevormd en wordt
losgelaten. Het Transfer-RNA herneemt zijn cyclus (fig. 7).
Op het symposion to Wassenaar hebben Gros en Naono gesuggereerd, na
onderzoekingen op syntheses in bacterien van „gemodifieerde" proteinen, dat
wanneer een radicaal van RNA verwisseld werd met een analoge stof (analoog pyrimidine), tussen het DNA van het chromosoom en het RNA van de
ribosomen nog een derde soort RNA, ditmaal „messenger" RNA genoemd, de
codificatie van het chromosoom naar de ribosomen zou overbrengen. Dit zou
echter niets essentieels aan de „code hypothese" veranderen, maar er enkel een
tussenschakel aan toevoegen.
Weliswaar is het verloop in zijn geheel, zoals we het bier hebben voorgesteld,
nog hypothetisch, maar bijna alle afzonderlijke processen zijn bewezen en alles
doet vermoeden dat het een vruchtbare werkhypothese is.

SOCIALE KRONIEK

The beat generation
J. WELIS

protest tegen de „rat race", het geobsedeerd materialistisch streven, de

H ETniet te stuiten j acht naar geld en luxe, die momenteel bij velen in de

Verenigde Staten alle perken te buiten gaat, dateert niet van vandaag. Het
kwam in de dertiger jaren al tot uiting in de roman Main Street van Sinclair
Lewis, waarin de Amerikaanse samenleving onmeedogend aan de kaak werd gesteld. Parallel met films als North Frederick 10 en From the Terrace stak even
na 1950 in San Francisco echter een nieuwe generatie het hoofd op: de beatniks
of de Beat Generation, ook wel de Holy Barbarians genoemd 1 ). Het zijn intellectuelen, meestal j ongeren. Ze vallen dezelfde leugens en conventies aan als
Lewis, maar ze doen het anders: in plaats van zich cynisch, bij tend te weer te
stellen, vluchten zij apatisch in een zelf te construeren wereld. Hun actie is
totaal, d.w.z. demonstratief en tevens binnenwaarts gekeerd, concreet en
abstract. Ze zijn tegelijkertijd de zaaddragers van hun ideeen en de angstvallige
behoeders ervan.
Hun houding is apathisch. Ze wijzen alle geestdrift af en weigeren mee te
doen met het gewone, dagelijkse leven. In hun hele optreden willen zij zich op
een gevoelige wijze van de gewone stervelingen onderscheiden. Anders zijn dan
de anderen: niet zo maar om de aandacht te trekken of op te vallen, maar om
getuigenis af te leggen van een wereld die beter, natuurlijker, menselijker is.
Ze dragen baarden en lang haar; ze lopen als bedelaars gekleed in afgedragen,
ontkleurde blue-jeans en T-shirts, ze slenteren doelloos door de straten of hokken samen in espressobars en kelders of in hun „pads", ze discussieren of zitten
somber voor zich uit te staren, als in trance.
De espressobars, die voor het eerst in en rond San Francisco uit de grond
rezen en waarvan de kelders aan de Oostkust en meer bepaald in New York
(Greenwich Village) later de equivalenten werden, zijn aanvankelijk hun belangrijkste plaatsen van samenkomst. Hier krijgt een belangrijk deel van hun
sociale leven zijn beslag. Er wordt alleen espresso geserveerd, men kan er de
rook met een mes snijden. Alles is er van hout, de wanden zijn er vaak versierd
met allerlei kabbalistische tekens en schilderingen. De beat-dichters dragen er
hun gedichten voor, maar over het algemeen heerst er alleen maar een sfeer van
lusteloosheid, geblaseerdheid, trance en brommerige, gefluisterde gesprekken.
Een andere plaats van bijeenkomst is de zogenaamde „pad", de plaats waar
1 ) Over de betekenis van het woord „beat - bestaan verschillende opvattingen.
Volgens Lawrence Lipton betekent het „een opkijken van uit het diepste van de ziel",
m.a.w. een zodanig opkijken, dat de blik er „beat -, transcendent, metafysisch uit gaat
zien. Anderen beweren dat „beat - afgeleid is van „beate, beatus", schoon en zalig;
het betekent dan niets anders dan de beoefening van het schone, het goede, het zalige,
het ware. De verklaring: „beat - = vermoeid, verslagen, geldt in esoterische beatkringen als de enig geldige.
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de beatnik woont: een kamertje met een keuken, bij voorkeur boven een winkel
of een pakhuis gelegen, zodat men er 's nachts en 's avonds ongestoord zijn
gang kan gaan. Veel meubelen kan deze woonruimte niet verdragen: een matras,
enkele kisten om boeken en platen in te bergen, een tafeltje voor de platendraaier. Hier bedwelmt de beatnik zich aan de jazz en de marijuhana of een ander
„junkie"; alleen of samen met zijn bentgenoten onttrekt hij zich aan de ogen
van de wereld om er zich in zichzelf en het „leven", in het bewuste en het
onbewuste, te verdiepen. Beneveld tast hij zijn „innerlijk" af of houdt hij
chaotische gesprekken, die hem in staat moeten stellen de grate waarheid, de
zin van alles te benaderen. Hij geeft zich over aan de „kunst".
Werken duet de beatnik niet, tenzij het dan niet anders meer gaat. Hij
belijdt de „Vrijwillige Armoede". Elke arbeid die geen kunstuiting is, beschouwt hij als een noodzakelijk kwaad: de arbeid verhindert het individu, dat
kunstenaar is, zich aan de kunst te geven; hij sleurt de mens mee in de strijd om
geld, succes en macht; hij schaadt het natuurlijke, serene leven en maakt de
mens blind en ongevoelig voor de werkelijke waarden en zijn metafysische
positie. Kenneth Rexroth, een van de leiders van de „Generation" schrijft:
„Zodra je de verleidingen van de maatschappij hebt afgewezen, ontdek je dat
je in armoede beter leeft dan andere mensen. Ik heb vrienden die voor advertentiebureaus werken, uitgevers, en ik eet lekkerder dan zij, drink met meer
genoegen en woon in een beter huis dan zij. Ik leef een veel rijker leven dan
iemand die werkelijk rijk is, en ik ben, wat mijn inkomen betreft, een van de
armste mensen die ik ken. Maar ik doe meer, ik zie meer, ik lees betere boeken".
In The Holy Barbarians schrigt Lawrence Lipton: „De Nieuwe Armoede is
het antwoord van de niet-aangeslotene op de Nieuwe Welvaart. Het is belangrijk in leven te blijven, maar het is nog veel belangrijker het leven de moeite
waard te maken.... De armoede (van de beatnik) is niet die van de verbitterde mislukkeling, van hen die hijgend de godin Succes aanbaden en afgewezen
werden. Het is een onafhankelijke, vrijwillige armoede. Het is een kunst, en
zoals alle kunst moet ze geleerd worden".
Van een geregelde job zien deze mensen dus zo veel mogelijk af. Alleen als
het nodig is, aanvaarden ze een of ander karweitje als bordenwassers, laders,
lossers, vrachtrijders, verpakkers en dergelijke losse beroepen meer. Als ze dan
weer wat geld bij elkaar hebben en zich weer „financieel veilig genoeg" voelen,
trekken ze zich in hun „pad" terug.
Intussen is er theoretisch wel een duidelijk onderscheid te maken tussen de
beatniks van de Oostkust, waar de beweging is ontstaan, en de hipsters van de
West Coast. De enen, in San Francisco, voelen meer voor de Oosterse
levenswijze; de anderen, in New York (Greenwich Village) vertonen meer de
oppervlakkige nervositeit van de Westerse 20e eeuw. Zij zijn in vele opzichten
antipoden. De hipster is niet als een vagebond gekleed, maar draagt nauwsluitende kleren, leren kuitlaarzen met grote gespen, en een brede broekriem.
Verder draagt hij meestal geen baard en zijn manier van lopen heeft iets veerkrachtigs als van een kat. De kelders van de Oostkust zijn kleurrijker en
schreeuweriger dan de sombere, apathische espressobars van Frisco. De hipster
is agressief en militant, de beatnik daarentegen ascetisch en pacifist: waar een
hipster zich in een gevecht zal begeven, haalt de beatnik slechts de schouders
op. De beatnik is introvert, hij gelooft dat een oplossing van de menselijke
nood slechts in een soort mystieke verdieping kan gevonden warden; de hipster
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is extrovert, hij kijkt de wereld fel en vitaal in de ogen en reageert met de
heftigheid van een verongelijkte. Hij wil de menselijke verhoudingen op een
andere basis inrichten en houdt er nieuwe, revolutionaire opvattingen over
„sex" op na.
Theoretisch bestaan deze verschillen nog steeds. In de praktijk hebben beide
bewegingen elkaar echter zo zeer beinvloed, dat er tussen beide a.h.w. een
osmose is ontstaan. Een roman als The Subterraneans van Jack Kerouac, die
toch als de bijbel van de beatnik wordt beschouwd, bevat eigenlijk meer elementen die behoren tot de credo's van de hipster. De ascetische beatnik heeft inderdaad meer hipster-karakteristieken overgenomen dan omgekeerd.
In ieder geval hebben beatnik en hipster een gemeenschappelijke vijand: de
square. De squares zijn de conformisten, de mensen die doodbloeden in conventies, in steriliteit en kleurloosheid, de Amerikaanse 'bourgeois', die ijverig maar
met vermoeide gezichten gevangen zitten in de dagelijkse sleur waaruit ze niet
kunnen ontsnappen omdat ze gewoon de moed niet hebben. Ze werken van
acht tot vijf, koesteren een geforceerde belangstelling voor hun getrouwe krant,
hechten een krankzinnige waarde aan hun goede naam en fatsoen, trachten een
voortdurende eudoxie op te brengen en zitten vast in een kluwen van dode
sex-principes. De beatnik schuwt de square en negeert hem in stilzwijgen; de
hipster haat hem met de intense, misprijzende haat van de sterke voor de zwakke en verwijt hem vooral dat hij geen enkele poging aanwendt om uit zijn
lethargie te ontwaken. De beatnik van zijn kant heeft voor goed alle hoop opgegeven, de square ooit te „bekeren". Hij beschouwt hem als een zieke, als een
ten dode opgeschreven anemielijder, als een slachtoffer van de „maatschappelijke leugen": „De hele samenleving is georganiseerd in het belong van de exploiterende klassen en wanneer de mensen dit door zouden hebben, zouden zij
ophouden met werken en zou de maatschappij ineenstorten. Daarom is het altijd
van belang geweest dat samenlevingen ideologisch in stand warden gehouden
door een systeem van oplichting. Van deze maatschappelijke leugen zijn de
squares niet alleen de slachtoffers maar tevens de onnozele moralisten en verbeeldingsloze dogmatici" (Rexroth).
Om het verschijnsel nog iets ,nader te omschrijven, kan men het vergelijken
met dat van „The Lost Generation" van na de Eerste Wereldoorlog en met een
andere hedendaagse beweging, die van „The Angry Young Men". De „Lost
Generation", waarmee de namen van Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, William Faulkner, John Dos Passos e.a. verbonden zijn, was vermoeid en leeg uit
de loopgraven gekomen. Zij hadden afgerekend met alle waarden die men
hun had voorgehouden en wierpen zich in een dolzinnige rush naar genot op
het leven. Hun geforceerd en hongerig zoeken was ook een protest, maar miste
elke „metafysische" inslag. De afgodendienst welke de beatnik wijdt aan jazz,
sterke drank, verdovende middelen en sex, verschilt op het eerste gezicht in
niets van de bacchanalian welke de „lost generation" in grootse stijl opvoerde.
Maar terwijl deze laatsten deden denken aan fiesta's die tot in het oneindige
werden gerekt omdat men toch nooit meer aan de eentonigheid van het dagelijkse leven zou kunnen wennen, vertonen de aberraties van de beatnik alle
kenmerken van de ontgoochelde minnaar, die zichzelf verdooft omdat de grauwe realiteit hem uiteenscheurt. Feestvreugde is hier niet meer te vinden in de
tijd van de atoombom. De „holy barbarian" slingert zijn protest rechtstreeks in
het gelaat van Amerika. Zijn domein is niet de fiesta, maar een onbereikbare
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nevelige wereld, waarin hij zich over zichzelf kan buigen en opgewonden naar
een oplossing zoeken voor alle vragen.
Met de „Angry Young Men" hebben de beatniks hun revolutionair karakter
gemeen. Beiden zijn opgegroeid in dezelfde beklemmende sfeer en beiden protesteren met de inzet van al hun jonge krachten, de „Angry Young Men" echter een beetje heftiger en verontwaardigder. Maar het grote verschil is, dat de
beatniks romantici zijn en de „Angry Young Men" realisten, dat de enen de
mystiek in hun opvattingen betrekken en de anderen zich niet in het minst om
het transcendente bekommeren. De Engelse jongeren belijden ten slotte slechts
een waarheid: hun sociale bevestiging ten nadele van de bezittende klassen.
Daarentegen is het sociaal protest van de „barbarians" tegen de „american way
of life" slechts een onderdeel van het hele beatnik-programme, of liever van de
beatnik-cultus of de beatnik-mystiek.
Naast de cultus van de „vrijwillige armoede", welke wij boven reeds hebben
vermeld, bezit de „beat generation" inderdaad een drietal merkwaardige credo's,
welke samen een soort mystiek vormen. Zij noemen ze: het „swing", het „go"
en het „it".
,,,To swing", „to communicate", „to convey the rhythms of one's own being
to a lover, a friend, or an audience and — equally important — be able to feel
the rhythms of their response. To swing with the rhythms of another is to
enrich oneself": overdracht van het levensritme, communicatie met de anderen
in het onbewuste, bewustzijnsverbondenheid als zelfverrijking. Jazz en „junkie", eindeloze gesprekken en een geexalteerde sfeer bevorderen een staat van
uiterste gecontracteerdheid, waarin het „swing" bereikt en bestendigd wordt,
zodat het weldra een integrerend deel van het bestaan gaat vormen. Het spreekt
vanzelf dat deze levenscommunicatie het meest gezocht wordt met een partner
van het andere geslacht en dat de beatnik-opvattingen over sex een grote plaats
innemen in hun „swing"-mystiek. De „geestelijke" inhoud van de liefde is niet
dat zij een hoge bewuste verbondenheid is tussen man en vrouw, maar dat zij
de vervoering bevordert van het grote onbewuste waar de beatnik naar streeft.
Onder invloed van Henry Millers Tropic of Cancer en Tropic of Capricorn
beschouwen zij de sexualiteit als een ervaring die een dieper inzicht in de
geestelijke gemeenschap van de mens kan opleveren en zelfs ver daarbuiten, op
het universeel onbewuste, haar invloed kan doen gelden. De vrije liefde is een
voorwaarde voor de verdere ontplooiing van het „geestelijk" leven. Alleen dient
men zich, ook in de lichamelijke roes, steeds „cool" te houden, d.w.z. men moet
de geslaagde wisselwerking van gedachten en gevoelens in het onbewuste steeds
koel in handen houden. Het „compleet gevoel" blijft steeds in dienst van een
onverzadigbare drang naar de kennis van het eigen innerlijk leven en dat van
anderen, naar de ontraadseling van het onbewuste.
Go", ga er op los, naar een gedicht van de beatnik-dichter Clellon Holmes,
is eigenlijk een typisch hipster-credo, dat door de geevolueerde beatnik geestdriftig is overgenomen. „Go! with its sense that after hours or days or months
or years of monotony, boredom and depression, one has finally had one's
chance, one has amassed enough energy to meet an exciting opportunity with all
one's present talents for the flip (up or down), and so one is ready to go, ready
to gamble". Deze militante verklaring drukt echter haar werkelijke bedoeling
niet uit. Het is inderdaad zo dat de beatnik niet zozeer de pretentie koestert de
wereld op haar kop te zetten, maar wel de mensheid wakker wil schudden,
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opdat zij „tot een dieper besef van haarzelf zou komen". Aan deze actie liggen
onmiskenbaar een heimwee en een weemoed ten grondslag. Deze generatie wil
niet het aanschijn van de wereld veranderen, maar wil de pijn, in deze wereld
te leven, doden: „to deaden the pain of having to live in it" (Anatole Broyard).
De pijn kan misschien gesmoord warden als men de mensen en zichzelf opwekt
uit de steriliteit en de lethargie, of als men ander de oppervlakte op zoek gaat
naar zijn eigen en andermans diepste gevoelens en gemoedsbewegingen en
steeds dieper graaft („to dig", naar het recept van Norman Mailer, The Naked
and the Dead) naar de immer zwijgende, onbegrijpelijke macht die het heelal
beheerst.
Het doel van dit zoeken noemt de beatnik „it". Het wordt op verschillende
manieren bereikt, het bestaat op verschillende niveaus. Het kan een roman zijn
of een schilderij, het kan een geslaagde „swing" zijn of . . . . God.
Een beat-schilder bereikt „it" in een geslaagd schilderij. Niet de innerlijke
voldoening is echter het doel, maar de metamorfose die in de kunstenaar plaatsgrijpt, die hem werkelijk verandert en hem in een nieuwe situatie brengt, met
zichzelf, met de buitenwereld, met de wereld van het onbewuste. Voortdurend
probeert hij deze metamorfose opnieuw te bereiken in .een krampachtig zich
vastklampen. Het geestelijk contact met de evenmens, dat tot stand komt in het
„swing", of de concentratie op het ego-loos ik, waarin de beatnik wanhopig tot
'n uiteenrafeling van zijn diepste innerlijk (dat hij dan niet wezenlijk meer als 't
zijne aanvoelt) wil komen en waarin hij soms op de rand van de waanzin raakt,
zijn andere pogingen om „it" te bereiken. Alle andere vormen van „it" warden
echter overkoepeld door de hoogste gestalte van het „bereikte dad": het Opperwezen, God. De zelfkennis is voor de kennis hiervan een conditio sine qua non.
Het zelf is het medium tussen het concrete en het onbekende. De zelfkennis en
het lichamelijk contact: „We believe that God is located in the senses of our
body, that trapped, mutilated and nonetheless megalomaniacal God who is It,
who is energy, life, sex, force. It. God. Not the God of the churches but the
unachievable whisper of mystery within the sex, the paradise of limitless energy
and perception just beyond the next wave of the next orgasm". God is energie,
leven, sex, macht. Hij wordt gezocht in de roes. Ook al schreeuwt Norman
Mailer: „God is dying !", op hun manier geloven de beatniks dat het lot van de
mensheid ten nauwste verbonden is met het lot van God en dat de mens een
deel is van zijn grate expressie.

Politiek
Overzicht
IN TERNATIONA AL

V

ANAF het ogenblik, dat India in 1947 onafhankelijk werd, zijn er moeilijkheden geweest over enkele Portugese gebieden langs de kust, waarvan
Goa het voornaamste was. Herhaalde malen heeft Nehroe aangedrongen op
onderhandelingen met Portugal over wijziging van de status van deze gebieden,
maar Lissabon is hier nooit op ingegaan; het dacht er niet aan ook maar een
deel van de resten van zijn vroegere grate koloniale rijk prijs te geven. Inzake
Goa deed het juist het tegenovergestelde door tien jaar geleden dit gebied tot
provincie van Portugal te verklaren. Hiermee veranderde in de ogen van India
de situatie alleen op papier; het bleef aandringen op besprekingen en vooral in
de laatste maanden werd de toestand ernstiger. Op maandag 18 december begon
India plotseling een gewapende invasie en binnen enkele dagen was, zoals te
verwachten, het gehele Portugese gebied in Voor-Indiè opgeruimd. Een beroep
van Portugal op de Veiligheidsraad had geen resultaat door een Russisch veto,
waarna er geen paging meer werd gedaan om de kwestie aan de Algemene
Vergadering voor te leggen, temeer daar te verwachten was, dat alle AfroAziatische landen van de gelegenheid zouden gebruik maken om het kolonialisme van Portugal openlijk of te keuren.
Wat heeft Pandit Nehroe met deze actie gewonnen ? Allereerst drie kleine
stukken grondgebied, waarop India het oog al lang had laten vallen en die voor
het land nauwelijks enige betekenis hebben; wel heeft hij waarschijnlijk zijn
binnenlandse positie versterkt bij de verkiezingen, die het volgende jaar zullen
worden gehouden; hij heeft hier toegegeven aan een steeds sterker op hem
uitgeoefende druk door een groep, waarvan zijn minister van defensie, Krisjna
Menon, een der voornaamste figuren is. Nehroe's optreden heeft echter nog
andere gevolgen. Tot nu toe predikte hij steeds als trouw volgeling van Gandhi
een geweldloze politiek; wel legde hij niet steeds dezelfde maatstaven aan en
was hij feller in zijn veroordeling van het Brits-Franse optreden inzake Suez dan
in zijn beoordeling van het Russische optreden in Hongarije en was hij ook in
het geschil met Pakistan over Kasjmir niet steeds even afkerig van geweld, maar
zijn morele gezag als leider van de non-committed nations steunde toch voor een
belangrijk deel op zijn propaganda voor een vreedzame oplossing van de geschillen. Hij heeft zich nu echter genoopt gezien te verklaren, dat zijn Congrespartij de leer van de geweldloosheid niet meer erkent en hij deed dit met een
beroep op Gandhi, die ook gezegd heeft, dat gebruik van wapens geoorloofd is
als men zich niet meer aan zijn beginselen kan houden. Hierdoor is zijn prestige
in de wereld ernstig verzwakt.
Maar zijn optreden kan ook verder nog ernstige gevolgen hebben; zowel in
Angola als in zijn andere kolonièn moet Portugal rekenen op grotere moeilijkheden en reeds kwamen er klachten van Senegal over het Portugese optreden in
Guinee. Daarnaast kan het geslaagde optreden van Nehroe tegen Goa stimulerend werken op anderen, die nog een gebied op hun verlanglijstje hebben. In
dit verband willen wij even wijzen op hernieuwde spanning om Koeweit; aan
de Iraakse premier, Kassim, werden n.l. opnieuw plannen toegeschreven om bij
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verrassing dit olierijke gebied te bezetten; in elk geval nam Engeland militaire
maatregelen om duidelijk te maken, dat het zich niet zonder meer bij een Iraakse verovering zou neerleggen. Uit deze maatregel bleek ook, dat Engeland niet
bijster veel vertrouwen had in de troepen van de Arabische Liga, die sedert
een overeenkomst van 12 augustus 1.1. de onafhankelijkheid van Koeweit beschermen.
Het is begrijpelijk, dat Engeland weinig vertrouwen heeft in deze Liga-macht.
De sterke figuur in dit gezelschap, Nasser, heeft zijn prestige de laatste tijd
sterk zien dalen. Na de afscheiding van Syria was de Arabische statenbond met
als leden Egypte en Yemen blijven bestaan; nu heeft Nasser echter ook deze
band verbroken en staat Egypte weer helemaal alleen. Waarschijnlijk heeft hij
het onnatuurlijke ingezien, dat er bestond in een samengaan tussen het door
hem naar het socialisme geleide Egypte en het nog feodale Yemen. Hiermee
hebben wij tevens een der scherpste tegenstellingen aangeduid binnen de Arabische Liga in.l. die tussen de feodale staten als Saoedi-Arabia, Jord.anie en.
Yemen en aan de andere kant de „democratische" staten Egypte en Irak. Misschien wil Nasser nu proberen door agitatie tegen het elders heersende feadalisme zijn aanhang onder de grote massa der Arabieren te vergroten, hetgeen
bezwaarlijk zou zijn, als hij zelf zijn verbond met een der feodale vorsten zou
handhaven. Een dergelijk optreden zou hem zeker winst kunnen opleveren,
maar de moeilijkheden komen pas, wanneer Kassim vanuit Irak hetzelfde gaat
doen; het is n.l. niet aan te nemen, dat deze twee heren gemakkelijk met elkaar
tot een akkoord zullen komen.
Veel voornamer achtte men het optreden van Nehroe tegen Goa i.v.m. de
invloed op Soekarno. De grote vraag was of deze, aangelokt door het snelle
succes van India en de gebleken machteloosheid der V.N., nu ook zou besluiten
om onmiddellijk over te gaan tot militaire actie tegen Nieuw-Guinea en mogelijk ook tegen het Portugese deel van Timor. In een rede op 19 december in
Djokjakarta gehouden ter gelegenheid van het feit, dat hij 13 jaar geleden
aldaar door de Nederlandse troepen werd gevangen genomen, ging hij echter
zover nog niet; wel kondigde hij een spoedige algemene mobilisatie aan am
Nieuw-Guinea te bevrijden en stelde hij een oorlogsraad in onder zijn presidium. Tevens bleef hij de Nederlanders hun kolonialisme verwijten en betichtte
hij de V.N. ervan hen hierin te steunen. Als gevolg van deze verklaring antwikkelde zich een grate diplomatieke activiteit. Zowel de Verenigde Staten als
Engeland en Australia sloegen de ontwikkeling met zorg gade; zij deden hun
uiterste best om beide partij en er toe te brengen contact met elkaar op te nemen,
terwijl ook de waarnemend Secretaris-Generaal der V.N., Thant, zich intensief
met de kwestie ging bezig houden. Het probleem, waar het hier eigenlijk om
gaat, is niet of Nederland zijn koloniale positie in Z.O. Azie zal handhaven;
minister Luns heeft tijdens de Algemene Vergadering der V.N. gedurende de
laatste maanden duidelijk gemaakt, dat Nederland in het geheel geen koloniale
positie wenst te handhaven, maar juist in avereenstemming met een V.N.resolutie over wilde gaan tot een volledige dekolonisatie. Deze houding vond
principieel bij de meerderheid der leden goedkeuring, maar bleek, in de realiteit
van de grote politiek gebracht, niet bestand te zijn tegen overwegingen van
machtsverhoudingen. Het gaat ook niet over de vraag of Indonesia rechtens
aanspraak kan doen gelden op Nieuw-Guinea; behalve de communistische landen zijn er maar weinigen, die de opvattingen van Soekarno delen. De grate
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vraag is of in deze wereld opnieuw recht zal vervangen worden door macht en
geweld; op een of andere manier moet voorkomen worden, dat Soekarno door
dreiging met of gebruik van militair geweld zijn doel kan bereiken. Om nu
tenminste de schijn van recht en redelijkheid te redden oefenen de Verenigde
Staten al hun pressie uit op Djakarta en den Haag om te komen tot onderhandelingen tussen beide mogendheden. In dit verband is het te betreuren, dat
minister Luns na zijn terugkeer uit New-York geen tijd heeft kunnen vinden
voor een openbare bespreking van zijn optreden aldaar met de Tweede Kamer.
Toen — begin december — was het ogenblik nog geschikt om de normale
verantwoording aan de Staten-Generaal of te leggen; nu echter — begin januari
zal de kwestie in de Kamer aan de orde komen — kan hoogstens een academisch debat plaats hebben over faits et gestes van de regering in amstandigheden, die allang weer veranderd zijn. In de gegeven omstandigheden van het
ogenblik, waarin achter de schermen talrijke pogingen gedaan worden om nog
tot een aanvaardbare oplossing te komen, kan de regering nooit volledige
opening van zaken geven, tenzij zij van tevoren reeds een oplossing zou hebben
bereikt, hetgeen uiterst onwaarschijnlijk is. De Tweede Kamer zal daarom ook
niet in staat zijn om zelfs maar enigermate nader uitgewerkte richtlijnen aan de
regering te verstrekken; zij zal het vertrouwen in de regering moeten opbrengen
om haar — gezien de ontwikkeling van de laatste maand — carte blanche te
geven om in te gaan op elke suggestie am onder medewerking van derden te
komen tot besprekingen met Indonesia. Het enige, dat men zodoende mogelijk
nog zou kunnen bereiken, is een duidelijke en openlijke verklaring van Indonesia om aan de bevolking van Nieuw-Guinea een zo ruim mogelijke vorm van
autonomie te verlenen. Voordat iets dergelijks tot stand zal zijn gekomen, zal
men echter steeds rekening moeten houden met de mogelijkheid van een gewapend Indonesisch optreden; dat dit gevaar zeer ernstig is, zou kunnen blijken
uit de zeer scherpe Australische nota van 30 december aan Djakarta, waarin de
regering van Menzies erop wijst, dat een gewapend optreden niet alleen niet in
overeenstemming zou zijn met het handvest der V.N., maar bovendien niets
minder dan een schending van de herhaaldelijk aan Australia gegeven Indonesische verklaring niet met geweld een oplossing van het conflict te zullen bewerkstelligen. Intussen heeft minister de Quay namens de regering in de Tweede Kamer verklaard, dat Nederland bereid is onder bijstand van derden zonder
het zelfbeschikkingsrecht der inheemse bevolking als voorafgaande voorwaarde
te stellen besprekingen te openen in de verwachting, dat ook van de andere zij de
geen voorwaarden vooraf zullen worden gesteld.
Reeds in november was er een druk diplomatiek overleg begonnen tussen de
West. mogendheden over de stappen, die gedaan moesten warden t.a.v. de
kwestie Berlijn. Dit began met een bezoek van Adenauer aan Kennedy op 20
november, waarbij de Amerikaanse president er in slaagde de meeste bezwaren
van W. Duitsland tegen besprekingen met de Russen weg te nemen. Hoewel
men aanvankelijk anders had gedacht, bleek later, dat Macmillan bij het bezoek,
dat de Gaulle hem op 27 november bracht, er niet in was geslaagd de Franse
president voor deze denkbeelden te winnen. Oak Adenauer, die 9 december een
bezoek aan Frankrijk bracht, bleek in overtuigingskracht te kart te schieten; de
Gaulle bleef staan op zijn eerder ingenomen standpunt, dat het Westen niet het
initiatief tot onderhandelingen met Moskou merest nemen, zolang Chroestsjef
bleef dreigen; hij had er echter geen bezwaar tegen, dat de V.St. en Engeland
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het terrein in Moskou bleven verkennen. Al deze bi-laterale besprekingen hadden eigenlijk bekroond moeten worden door een bijeenkomst van de leiders der
Westelijke grote vier op Bermuda, maar door de afwijzende houding van de
Gaulle bleef de vergadering beperkt tot president Kennedy en premier Macmillan. Zij had plaats op 21 december en beiden waren het vanzelfsprekend er
over eens, om de terreinverkenningen door de Amerikaanse gezant in Moskou,
Llewellyn Thompson, voort te zetten. Kennedy is van mening, dat er — liefst
met, desnoods zonder de Gaulle — onderhandelingen met Rusland moeten
worden gevoerd; hij zou daarbij in elk geval willen vasthouden aan de eis, dat
de toegangswegen van het Westen naar West-Berlijn open moeten blijven, maar
tot nu toe blijkt uit niets, dat Rusland dit als uitgangspunt voor besprekingen
wenst te beschouwen. Het is natuurlijk te betreuren, dat het Westen zo weinig
eensgezindheid vertoont in het bepalen van zijn houding t.o.v. Rusland; toch
moet men deze meningsverschillen ook weer niet al te zwaar nemen; het gaat
hier eigenlijk niet over principiele punten, maar over kwesties van methode:
hoe kan men het beste profiteren van de moeilijkheden, waarmee ook Rusland
te kampen heeft?
Zander deze moeilijkheden te willen overdrijven of er al te grate consequenties voor de positie van Rusland in de onmiddellijke toekomst aan te willen
verbinden menen wij er hier toch op te moeten wijzen, dat Moskou er deze
maand toe over is gegaan de diplomatieke betrekkingen met Albanie te verbreken. Gedurende enige jaren vervulde Albanie voor de Sovjet-Unie de functie
van vloot- en raketbasis aan de Middellandse Zee; deze betekenis is aanzienlijk
verminderd door de geschillen tussen Rusland en Joego-Slavie en door de ontwikkeling van lange afstandsraketten. Toen Tirana n.a.v. de politiek van destalinisatie van Chroestsjef dan ook in conflict kwam met Moskou, was er voor
de laatste geen enkele praktische reden om veel consideratie te tonen; voornamer is, dat Albanie in deze kwestie de zijde van communistisch China had
gekozen. Eigenlijk is daarom het verbreken van de relatie met Tirana cen symptoom van de moeilijkheden tussen Moskou en Peking, al zal men ook hier voorzichtig moeten zijn en niet direct een breuk moeten verwachten, daar Peking op
talrijke punten nog geheel op Rusland is aangewezen.
De bovengegeven opsomming van diplomatieke beraadslagingen in de Westelijke wereld is nog niet volledig. Er was nog een bijeenkomst van de ministers
van buitenlandse zaken van de grote vier, gevolgd door een bijeenkomst van
deze ministers van de Navo-landen. Het is duidelijk, dat het voornaamste
agendapunt Berlijn was en even duidelijk, dat de besprekingen geheim waren.
Praktisch gelijktijdig kwamen de ministers van buitenlandse zaken van de zes
EEG-landen bij elkaar om te spreken over een Europese politieke unie; hier
werd het beginsel vastgesteld, dat elk land, dat zich wil aansluiten bij de EEG,
ook moet deelnemen aan de Europese politieke unie; dit is van belang i.v.m. de
onderhandelingen met Engeland, Denemarken en Noorwegen, daar aansluiting
nu misschien bezwaarlijk zal worden. Hier staat tegenover, dat een dergelijke
politieke samenwerking een veel grotere aantrekkelijkheid bezit voor de V.St.;
reden, waarom men daar de te verwachten moeilijkheden tengevolge van het
economisch samengaan van Europa makkelijker op de koop toe zal nemen.
Ook besprak de ministerraad van de EEG de maatregelen, die genomen moesten worden i.v.m. de overgang naar de tweede êtappe van de uitvoering van het
verdrag van Rome op 1 januari 1962. Frankrijk eiste hierbij, dat eerst uitge-
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werkte verordeningen inzake de gemeenschappelijke landbouwpolitiek zouden
worden vastgesteld en weigerde genoegen te nemen met een beslissing over de
principes, waarna de uitwerking later kon volgen. Daar voor Kerstmis geen
akkoord kon worden bereikt, besloot men op 29 en 30 december opnieuw in
Brussel samen te komen. Oak nu kwam men niet tot overeenstemming; weer
werd de bijeenkomst verdaagd en men hoopt nu in de loop van januari een
regeling te kunnen treffen, die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari in
werking zal kunnen treden.
J. Oomes
BELGIE

Op de drempel van het nieuwe jaar blikte men in Belgie terug op een maand
december die een zeer drukke parlementaire bedrijvigheid gekend had. Te druk
om er hier in detail verslag over uit te brengen.
Toen de voorzitter van de Senaat op 20 december het nieuwjaarsverlof
opende (waarschijnlijk tot 23 januari) wees hij erop dat niet minder dan vijftien begrotingen goedgekeurd waren. Het is lang geleden dat zoiets in zo korte
tijd gebeurd is. De Kamer eindigde ongeveer met hetzelfde resultaat. Daarenboven was er beraadslaagd en gestemd over een heel aantal andere wetsontwerpen, waaronder een met een vrijwel symbolische betekenis, nl. het ontwerp van
wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het Burgerlijk Wetboek (senaatsvergadering 20 december). De gelijkstelling van de Nederlandse met de
Franse tekst in de Belgische wetgeving is hiermee een stap gevorderd, maar nog
niet volledig verwezenlijkt.
De versnelde afhandeling der begroting is grotendeels te danken aan de grote
numerieke parlementaire meerderheid van de huidige regering, en aan de toepassing van een werkmethode waarop de liberale oppositie bij monde van dhr.
Vanaudenhove enige kritiek uitbracht (senaatsvergadering 14 december), nl. de
versnelde behandeling wanneer de andere Vergadering een begrotingsontwerp
vooraf grondiger onderzocht beef t. In feite schijnt deze formule de enige te
zijn die het parlement in staat stelt de (grondwettelijk voorgeschreven) timing
enigszins in acht te nemen. Dat de degelijkheid van het budgettair werk er
onder zou lijden, is niet bewezen.
Overigens zou een afzonderlijke ontleding van de begrotingsdebatten interessanter zijn dan de outsider meestal vermoedt, maar daarvoor ontbreekt hier de
ruimte. De enige weg waarlangs er echo's van de parlementaire werkzaamheden
doordringen tot de basis van de gemeenschap is de pers, die echter de budgettaire beraadslagingen onvoldoende kan verwerken am technische redenen, en
die in Belgie soms ook in haar informatieve taak te zeer door partijpolitieke
normen beheerst wordt. Verder is er radio en T.V., massavoorlichtingsinstrumenten van groat belang, maar evenmin in staat am de parlementaire arbeid
toegankelijk te maken voor de bredere lagen der bevolking. Daarnaast zullen de
parlementaire werkzaamheden ook wel via de persoon der parlementsleden zelf
enigermate doordringen, al was het maar tot een beperkte kring van partijmilitanten. Maar de verbondenheid en de communicatie tussen parlement en de
ruimere gemeenschap is zeker te zwak.
Een Kamervergadering als die van 19 december b.v. verdiende bij de openbare mening werkelijk een beter lot dan haar nu beschoren was. Met een inter-
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pellatie van dhr. Van Offelen over het Rapackiplan, het antwoord van minister
Spaak, een motie van orde van dhr. Lefevre over de gebeurtenissen in Katanga
en de besprekingen van de begroting van het ministerie van tewerkstelling en
arbeid, werd er een agenda atgewerkt die toch stimulerend op de openbare
mening zou moeten werken. In feite laat het de mensen onberoerd. We kunnen
op de ruimere achtergrond van dit verschijnsel niet ingaan. Ergens heeft het
iets te maken met de verregaande onverschilligheid en de min of meer uitgesproken antipathie — verklaarbaar of niet, gegrond of ongegrond: — waarmee
de moderne mens in het Westen de politici bejegent. Een incident als het uitjouwen van eerste-minister Lefevre te Leuven (te onbelangrijk op zich zelf om
in deze kroniek behandeld te warden) is in dit opzicht toch ook wel symptomatisch. Wanneer zullen de partijen ertoe komen zich te bezinnen op de psychologische en andere hypotheken van hun beroep, hypotheken die in de twee
grootste Westeuropese landen, Duitsland en Frankrijk, tot de ontreddering van
de parlementaire democratie geleid hebben of leiden?
Overigens stond het jaareinde vooral in het teken van pogingen der twee
grootste partijen om hun positie tegenover het federalisme en de Vlaams-Waalse
verhoudingen te bepalen.
Voor de Belgische Socialistische Partij (en het Algemeen Belgisch Vakverbond) is de zaak na de buitengewone algemene vergaderingen van december
niet uitgemaakt, maar voorlopig werden de stellingen van de unitairen verstevigd, evenals die van de huidige unitair denkende besturen. Zelfs inzake beperkte hervormingen, b.v. binnen het raam van het A.B.V.V. zelf, of de splitsing van het ministerie van openbaar onderwijs, bleek geen voldoende meerderheid te bestaan om iets te veranderen . . . . een jaar na de algemene staking die
de socialistische organisaties aan een ongewoon zware proof onderworpen had,
en die het federalisme in Wallonie aan de orde gesteld had. Indien later zou
blijken dat deze conservatieve houding meer aan verstarring dan aan echte
interne en levende samenhang van het socialisme te wijten is, zullen de leiders,
zo hopen we, de verklaring zoeken waar ze te vinden is, nl. in eigen kring.
Overigens is het laatste woord over federalisme in socialistische milieus nog
lang niet gezegd. Een aantal Vlaamse socialistische intellectuelen, waarvan de
heer A. Mussche de woordvoerder was, achtten het nodig hun verbondenheid
met de Vlaamse problematiek te beklemtonen, zonder echter het federalisme te
verdedigen. Wat hieruit verder groeien zal, weet vooralsnog niemand. De
socialistische dagbladpers spande zich niet in om aan het manifest der Vlaamse
socialistische intelligentsia een ruimere weerklank te verlenen, en ook dat lijkt
ons symptomatisch.
De C.V.P. had reeds vroeger haar houding tegenover de Vlaams-Waalse
spanningen bepaald, en was eveneens tot een anti-federalistische slotsom gekomen, nl. op het Congres van Oostende. Voorzitter Vanden Boeynants heeft
er een compromis doen aanvaarden dat o.i. — een kroniekschrijver mag ook
wel een mening hebben — in de huidige omstandigheden het enig mogelijke
was, maar dat geen echte grondslag is voor het toekomstige partij - of regeringsbeleid. Daarvoor blijft het compromis te ver van de wezenlijke stellingen verwijderd. De afwezigheid bij de C.V.P. (en trouwens ook bij de B.S.P.) van een
aanvaardbaar algemeen concept inzake de Vlaams-Waalse verhoudingen wordt
zeker niet goed gemaakt door een concreet punt waardoor de openbare mening
veel meer geschrokken is dan de C.V.P.-leiding schijnt te vermoeden, nl. de
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tweederden meerderheid die vereist zou zijn om sommige Vlaams-Waalse verhoudingen in de toekomst te regelen.
0.i. is dhr. Vanden Boeynants een van degenen die al te dikwijls herhalen
dat niemand kan verklaren wat het federalisme eigenlijk is. Wie een behoorlijke politieke vorming heeft, kan dadelijk zeggen wat het federalisme is als
politieke opvatting, en kan verwijzen naar allerlei federale formules in het
staatsrecht. Jets anders is het, uit te maken of een federale herinrichting van
Belgie een Neil of een onheil zou zijn, en in welke vorm een federale omvorming ster instellingen event. zou kunnen plaats hebben. Dat wordt dan in mime
mate een beoordeling van de concrete politieke mogelijkheden, en in dat
opzicht bezitten beroepspolitici als de voorzitter van de C.V.P. ongetwijfeld
groat talent. Maar wie de indruk wekt alsof het federalisme als zodanig een
ondoorgrondelijk probleem is, waartegen de menselijke geest niet opgewassen
is, ziet het publiek in Vlaanderen voor nal:ever dan het is.
Deze ietwat ongewone uitweiding dan om te waarschuwen tegen de draagwijdte van de twee-derden-meerderheid waarmee dhr. Vanden Boeynants zo
lichthartig voor de dag gekomen is. Men moet er zich van bewust zijn dat ze
een radicale aantasting is van de grondbeginselen van een eenheidsstaat. Tweederden-meerderheden zijn in een eenheidsstaat slechts op hun plaats in het raam
van de grondwet, waar het dan over de fundamentele staatsinstellingen gaat:
hun wezen, bevoegdheid, werking, enz. Dat is iets heel anders dan het regelen
van vraagstukken tussen groepen burgers wier afzonderlijke staatsrechtelijke
entiteit in een eenheidsstaat als Belgie feitelijk onbestaand is. De Belgische
grondwet kent slechts Belgen, geen Vlamingen noch Walen. Wie een bijzondere regeling voorziet (van zulk een diep-ingrijpende aard dan nog wel) voor
vraagstukken tussen die twee sociologische groepen, zou vooraf een staatsrechtelijk bestaan aan die groepen dienen te geven. Of dit in een unitaire Staat
mogelijk is, zullen we in de volgende jaren allicht ervaren.
Terwijl het afwerken van de begrotingen zich voltrok in een tempo dat heel
wat sneller was dan vorige jaren, en terwijl een der kapitale punten van het
regeringsprogramma aan actualiteit wint — de fiscale hervorming — kreeg het
Kongolese en Katangese vraagstuk andermaal een betekenis die ook de binnenlandse politiek van Belgie dieper beinvloedt. Geleidelijk aan zal deze laatste
nasleep van het koloniale tijdperk ook wel verwerkt warden, maar in feite kreeg
de regering door haar houding tegenover de U.N.O. een gelegenheid om zich
zelf wat meer relief te geven — optreden waartoe de persoonlijkheid van de
heer Spaak zich blijkbaar beter leent dan die van zijn voorganger in het departement van buitenlandse zaken. Deze voorganger had het trouwens veel lastiger,
en zijn verantwoordelijkheid woog veel zwaarder daar. Opvallend is andermaal
hoe weinig belangstelling er bestaat voor de diepere gronden van de Belgische
aanwezigheid in Afrika, voor de echte argumenten voor en tegen van de
koloniale politiek en wat erop gevolgd is. Opvallend ook de grate rol die het
nationale en internationale opportunisme speelt in het optreden van de U.N.O.
en in de reacties van Belgie. Het is alsof deze hele episode slechts een zin zal
krijgen jaren later, wanneer de geschiedschrijving een lijn zal ontdekken in een
gebeuren dat thans beperkt blij ft tussen zeer concrete belangen en sterke gevoelsontladingen — waarbij de Belgische regering zich ditmaal tamelijk handig
in de juiste hoek wist op te stellen. Wat ook een politieke verdienste is.
H. de Bruyne

Forum
Open brief
aan de Nederlandse kerkprovincie
Oktober 1961 richtte het hoofdbestuur
der interkerkelijke Vereninging „Protestants Nederland" een publiek schrijven
tot alle geestelijken en gelovigen van de
Katholieke Kerk, met zeer merkwaardige
verzoeken. Theologisch is deze brief niet
zo relevant. Toch staan we er hier bij stil,
omdat dit geluid typerend is voor kwantitatief nogal brede kringen van het
strenge calvinisme in ons land, die zich
ook in Vlaanderen graag toeleggen op
de prediking van het volgens hun opvattingen „zuivere evangelie". Er zijn wel
deskundiger gesprekspartners te vinden
voor een oecumenische discussie, maar
de mentaliteit die uit dit epistel spreekt,
mag niet ongesignaleerd blijven. De
rechts-protestantse penetratiepogingen
in katholieke streken en milieus dragen
grotendeels een zelfde stempel, en we
idylliseren de interconfessionele situatie,
als we voor dit feit onze ogen sluiten.
Theologen als Berkhof en Berkouwer,
filosofen als Dooyeweerd, Loen en Van
Peursen zijn tegenstanders van hoog
wetenschappelijk niveau, met hen zijn
waardevolle gedachtenwisselingen mogelijk, bij alle diepgaande verschillen. Maar
de grote massa leest en verspreidt gretig
geschriften als Mijn weg naar het licht
van de ex-redemptorist dominee H. J.
Hegger: vorig jaar verscheen een goedkope tiende druk, in flexibel bandje, a
fl. 2.95.
Ik moest vaak denken, en dat moest ik
zeker toen ik het genoemde epistel las,
aan een voorval dat ik eens bij een
protestants theoloog thuis beleefde. Niemand kan achterhalen, wie het is, dus ik
mag het hier wel vertellen. Hij en ik
praatten over een paar „roomse - publikaties op het gebied van de bijbelwetenschap. Spontaan mengde een van zijn
oudere huisgenoten zich erin: „Maar dat
die lui niet merken, dat ze dwalen, als ze
de bijbel bestuderen. Onbegrijpelijk. Ze
zijn er toch niet zo'n klein beetje naast,
zou ik zeggen". Een geboren katholiek
kan hier wel om lachen, hij kan het dom

en bekrompen vinden of zelfs hoogmoedig, maar hij moge bedenken, dat het bier
om een zeer ontwikkeld een diepgelovig
protestant gaat, uitmuntend in bijbelvastheid. „Ze zijn er toch niet zo'n klein
beetje naast"---- naast de H. Schrift dan.
Dat is zonneklaar voor het besef van
ettelijke protestanten. Dit feit is een van
de verklaringen voor de antipapistische
felheid die in ons vaderland zo welig
tiert. Niet bij alien, wel bij sommigen of
velen is deze een uiting van vurige, zij
het scheefgegroeide iiefde voor Christus.
Dat maakt de botsing in zekere zin nog
persoonlijker en pijnlijker. Het uitgangs-.
punt en de inzet van de strijd is Degene
die door beide partijen als Veriosser
wordt geeerd. En wij menen van elkaar,
dat we Hem als zodanig niet of niet genoeg tot Zijn recht laten komen. Een
tragisch conflict, waarin we wederzijds
terwille van dezelfde Persoon onverzoenlijk zijn.
De open brief knoopt aan bij de vastenbrief 1961 van het Nederlandse episcopaat, en de auteurs verheugen zich
erover, dat de bisschoppen ons nog eens
tot bijbellezen hebben aangespoord. Terecht dringen zij aan op een goedkope
uitgave van de Willibrord-vertaling, en
hun wens is al enigszins verhoord als
dit artikel verschijnt (het N.T. voor
fl. 5.90). Wel bevreemdt het me, eerlijk
gezegd, uit deze pen ineens zo'n sympathie te zien vloeien voor de Willibrord.
Juli 1961 hebben we in dit tijdschrift laten zien, dat deze vertaling allesbehalve
plechtstatig of archalsch is. Een der
hoofdbestuursleden is lid van de Gereformeerde Gemeenten (niet te vex-warren
met de veel lichtere Gereformeerde Kerken), en in deze kring vindt men nota
bene de stroeve vertaling van het Nederiands Bijbelgenootschap uit 1951 al
ongekuist, ultramodern. Een ander hoofdbestuurslid is predikant bij de Christeiijke Gereformeerde Kerken (wel te anderscheiden van de lets zwaardere Christelijke Gereformeerde Gemeenten). En
daar zou het kort geleden tot een scheuring zijn gekomen, als de synode die
nieuwerwetse vertaling uit 1951 ook
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maar geoorloofd had verklaard naast de
Statenbijbel van 1637. De extreem-rechtse richting in dit kerkgenootschap, politiek vooral geconcentreerd in de Staatkundig Gereformeerde Partij, had de
synode voor dit geval met een schisma
bedreigd.
Volgt een aansporing voor de bisschoppen, met beroep op de H. Schrift,
om de volkszang in de eredienst te stimuleren. Dat doet in een open brief en
ook hier weinig te zake.
De volgende sprang is belangrijker en
groter. De auteurs dringen erop aan,
enige dogma's te annuleren, en wel betreffende de eucharistie, de H. Maagd en
de rechtvaardigmaking! Een sprong, zei
ik. Voor katholiek besef dan, maar niet
voor het geloofsbewustzijn van de opstellers. Als de 'bisschoppen tot meer
bijbellezen opwekken, worden ze onmiddellijk uitgenodigd, de exegese van bepaalde protestanten als evident-juist te
aanvaarden. Het zelfvertrouwen dat
hieruit spreekt, is maar al te gangbaar in
dergelijke milieus. Het blijkt deze mensen niet erg te schokken, dat ze ook elkaar en niet alleen de christelijke traditie
met hun vanzelfsprekendheden attaqueren. En toch, men heeft er rekening mee
te houden, dat zulke zelfverzekerde beweringen op theologisch ongeschoolden
soms nog indruk kunnen maken ook.
Hieruit mope weer eens blijken, dat de
apologie uit ons godsdienstonderwijs niet
kan en mag verdwijnen. We zullen op
school en elders de grote lijnen en bepaalde detailkwesties uit de controverstheologie moeten blijven behandelen.
Het zou kortzichtig en wereldvreemd
irenisme zijn, dit te willen verzuimen.
Ik voor mij kan betuigen, dat het me bij
eerste kennismaking met oudere katholieke theologie trof en boeide, hoe allerlei geijkte protestantse bezwaren tegen
de Moederkerk minstens niet zo gegrond
leken als een geboren acatholicus pleegt
te denken.
De brief „weerlegt - nota bene de
transsubstantiatie als volgt. Hij poneert
eerst, dat „dit is Mijn lichaam" overdrachtelijk bedoeld is. Argument: Jezus
zegt bij het uitreiken van de beker niet:
dit is Mijn bloed, maar: „deze beker is
het Nieuwe Verbond in Mijn bloed"!

Een beroep dus op de Lukas-tekst. —
Matteiis en Markus zeggen precies wel:
„Dit is het bloed van Mijn verbond"
(Mt. 26, 28. Mk. 14, 24). Hoe onze
Heer Zich woordelijk heeft uitgedrukt, is
kwalijk te achterhalen. Maar de Kerk
leert, al vele eeuwen: de wijn verandert
in Jesus' bloed en zo representeert de
kelk vanwege en met zijn Inhoud het
Nieuwe Verbond. Het een en het ander,
het symbolisme en de verandering van
de substantie. Exegeten mogen er t.a.v.
dit en allerlei dogma's over twisten, of
deze strikt te bewijzen zijn uit de Bijbelalleen, zonder beroep op het kerkelijk
leergezag. M.i. is dat niet met zo erg
veel dogma's het geval, ik zal hier heel
wat verder in gaan dan de openbriefschrijvers zelf. Alleen beroep ik mij liever niet op datgene wat de H. Schrift
niet zegt, anders is het eind zoek. Maar
stel, dat een leerstuk niet of bijna niet
uit de Schrift-alleen te bewijzen is, dan
is het daarmee nog niet uit de Schriftalleen te weerleggen. De eucharistieleer
valt evenmin om, wanneer men aankomt
met de ons reeds bekende waarheid, dat
het werkwoord „zijn - in de Bijbel meermalen een onverdrachtelijke betekenis
heeft, b.v, in de Ik-spreuken van de
johanneische Jesus (Ik ben de ware wijnstok etc.) .... Op dit pel is een theologische discussie onmogelijk. Maar er zijn
gelukkig ook nog reeler protestanten.
Zo gaat het schrijven maar door. Het
offerkarakter van de heilige mis heet
uiteraard weer in strijd met de brief aan
de Hebreeers, die de vele offers van het
oude verbond stelt tegenover Christus'
ene offer in het nieuwe verbond (Hebr.
9, 26.28). Wij besparen ons een uiteenzetting over de identiteit van de ontelbare misoffers met het ene kruisoffer,
waarin de vruchtbaarheid van Calvarie
weergaloos uitkomt. Als iemand uitsluitend mathematisch-eenzinnig denkt, en
niet analoog, heeft hij niet veel aan een
korte uiteenzetting.
De katholieke mariologie wordt oudergewoonte weerlegd met behulp van
het feit, dat ze niet uit de H. Schrift is te
bewijzen. Op veel punten is ze dat helemaal niet, zoals ons bekend is. En ze is
ook niet bijbels te weerleggen, op geen
enkel punt, zeker niet op grond van het
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feit, dat Maria ontbreekt in de doxologie
van Apok. 5, 13. Wat de H. Schrift ergens of overal nalaat te zeggen, ontkent
ze daarom nog niet.
Dan de rechtvaardiging. Retorisch
vraagt men over de vernieuwde en geheiligde mens: „Beantwoordt deze mens
volstrekt aan alle eisen? Wie kan dat
beweren?" T.a.v. Jesus' Moeder geloven
we dit zeker wel. Neem nu echter iemand
die verschillende malen doodzonden bedreven heeft, maar ook telkens weer
door God op de goede weg is teruggebracht. Is heel zijn leven vlekkeloos?
Uiteraard niet. Maar is hij op ieder moment vanwege zijn houding tegenover
God „des eeuwigen doods schuldig"?
Ook nadat God zijn dodelijk deraillement
ongedaan heeft gemaakt? Dat is wat anders. Daar draait het om, en daar gaan
onze wegen onherroepelijk uiteen. Herroeping van het katholieke dogma hoeft
men althans niet te verwachten.
Hierbij moet ik het laten. Ik richtte mij
niet zozeer tot de briefschrijvers, dat
heeft weinig zin. Maar we moeten weten,
wat er gaande is, en wat voor argumentaties katholieken zo al van hun kennissen en collega's op hun werk te horen
krijgen. Een woord vond ik wel treffend: de opstellers zeggen, in te zien,
dat hun verzoek om herziening van dogma's „naief - is. Dit zou ik ook willen
betrekken op hun verzekering: „Wij komen tot U niet zozeer met onze wensen
als wel met Gods Woord zelr. Dat is
nu juist het probleem, maar de auteurs
lossen dit bier in een handomdraai op.
Zij willen zichzelf en hun verdeeldheid
in katholieke milieus introduceren. Het
feit reeds, dat de hoofdbestuursleden van.
„Protestants Nederland- tot vier verschillende kerkformaties behoren, stelt
iedereen voor de vraag, wat voor theo
logische puzzels hij allemaal te verwerken krijgt, als hij op deze bekeringsoproep ingegaan mocht zijn. Men zie ter
vooriopige orientatie Kaart van kerkelijk
Nederland, een pocket van de gereformeerde predikant C. N. Impeta (Kampen, 1961).
Neem ik dit soort protestanten dan
niet serieus? T.a.v. hun genadestaat moet
en wil ik verschillenden van hen ernstiger nemen dan zij zelf doen. 1k geloof,
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dat velen in staat van genade zijn — in
de katholieke zin van die uitdrukking.
Zij geloven van zichzelf, dat ook hun
„beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn"
(Heidelbergse Catechismus, antw. 62),
maar ik heb optimistischer verwachtingen van hen. Ik ga met deze zelfanderschatting van hen niet akkoord.
Mede doordat ik de pretentie van hun
eigenmachtige bijbeluitleg evenmin kan
aanvaarden. Voorzover de protestanten
niet tot ondogmatisch relativisme zijn
vervallen, moeten ze zich wel schuldig
maken aan een overschatting van hun
exegetisch-theologische tradities of trouvailles die mij geenszins imponeert. Het
blijft hoogst bevreemdend. Enerzijds is
de H. Schrift volgens hen wel zó duidelijk, dat zij elke interpretatie die te veel
van de hunne afwijkt, met grote stelligheid menen te kunnen diskwalificeren als
„ontrouw aan het Woord". Maar anderzijds heeft de Kerk voor 1517 die
overduidelijke Bijbei voortdurend verkeerd begrepen, juist op de wezenlijke
punten. Zowel de minderwaardigheidsals de meerderwaardigheidsgevoelens
van deze Rome-bestrijders lijken precies
de verkeerde objecten te hebben gekozen.
Drs. P. den Ottolander

Het Engels
als tweede taal in Vlaanderen
De oprichting van een „Vereniging
voor de Verspreiding van de Engelse
Taal - heeft enige maanden geleden in
de Vlaamse pers een zekere beroering
gewekt. Zelfs de eerste-minister heeft
gemeend in een radio-toespraak de bevolking te moeten waarschuwen voor
dergelijke initiatieven, die de kennis van
de „tweede landstaal - (Frans in Vlaanderen, Nederlands in Wallonie) in het
gedrang bren g en.
Emotioneel en historisch gezien, helaben de Franstalige Belgen (en dit zijn
niet alleen Walen) schuld aan de neiging
die de laatste tijd in sommige Vlaamse
kringen bestaat om het Frans door het
Engels te vervangen. Het is inderdaad
zo, dat de Vlamingen het kind van de
rekening geworden zijn van elke poging
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om een zekere tweetaligheid ingang te
doen vinden. Belgie is in werkelijkheid
een land dat verdeeld is in dal eentalig
gebied (Wallonie) en een tweetalig gebied (Vlaanderen en Brussel). Hieruit
volgt natuurlijk dat het Frans de voertaal
is voor alle contacten tussen de twee
volksgemeenschappen. Men is er nooit in
geslaagd de Franstalige Belgen tot de
studie van het Nederlands over te halen,
de uitzonderingen natuurlijk niet te na
gesproken. Sinds enige jaren bestaat er
in Wallonie zelfs een neiging om geheel
met de studie van het Nederlands op te
houden. Indien acht ouders het vragen,
moeten de rijksscholen een afdeling oprichten waarin een andere tweede taal
wordt onderwezen dan de „tweede lands-taal". Geen enkele Vlaamse school heeft
van dit recht gebruik gemaakt; vele
Waalse scholen daarentegen (o.m. in het
industrieel centrum van Herstal) hebben
grotere afdelingen met het Engels als
tweede taal dan afdelingen waarin Nederlands wordt onderwezen. Hierdoor
komt het o.m. dat er zich telkens meer
Walen dan Vlamingen aanbieden voor
betrekkingen waarvoor een werkelijk
grondige kennis van het Engels (doch
geen kennis van het Nederlands) wordt
geeist (b.v. in de Sabena), ofschoon
men op het eerste gezicht geneigd is te
denken dat de Vlamingen gemakkelijker
Engels leren dan de Walen.
Van Vlaams standpunt kan men hiertegenover twee verschillende houdingen
aannnemen. Men kan door middel van
wettelijke beschikkingen de Walen verbieden. Engels te leren en hen verplichten
Nederlands te leren. De ervaring heeft
echter bewezen dat men op deze manier
zelden lets bereikt, en overigens zijn de
Walen, sinds het heropleven der Waalse
Beweging, vermoedelijk niet bereid om
zulk een inmenging in hun zaken goedschiks te aanvaarden. Een absolute verplichting om Nederlands te leren zou
wel eens meer kwaad dan goed kunnen
doen. En bovendien moet men objectief
toegeven dat de industriele ontwikkeling
van Wallonie niet gebaat is met een verbod het Engels als tweede taal te gebruiken.
Maar de Vlamingen kunnen ook helemaal anders reageren: ze kunnen er zelf

mee ophouden in hun scholen uitsluitend
het Frans als tweede taal te onderwijzen.
En ze hebben daar inderdaad goede
redenen voor, meer nog dan de Walen.
In de eerste plaats zou Vlaanderen ophouden het enige tweetalige deel van
Belgie te zijn, en op lange termijn zou
dit al een voldoende reden zijn. Afgezien
van dit argument, dat zijn oorsprong
vindt in de typisch Belgische sociologische realiteit, kunnen de Vlamingen
nog inbrengen dat het Engels op internationaal gebied veel belangrijker is geworden dan het Frans. Buitenlandse
kapitalen, die onze streken behoeven
voor hun economische ontplooiing, komen niet uit Frankrijk, doch uit het
Engelse taalgebied (Groot-Brittannie,
Canada, Verenigde Staten). Belgische
firma's die zich serieus willen toeleggen
op de export van hun produkten, of die
deelnemen aan de wereldhandel, moeten
het Engels gebruiken, zelfs indien zij hun
belangstelling slechts tot Europa beperken. De laatste tijd is de toestand zo
geworden, dat men ook, indien men wil,
gemakkelijk in het Engels kan corresponderen met Franse of Zwitserse firma's.
Met het Frans beperkt men zijn gezichtseinder tot de Romaans-Europese landen,
enige Antillen-eilanden en enige gewezen Franse kolonien van Afrika.
In het Belgische staatsverband zullen
steeds een aantal Vlamingen het Frans
nodig hebben, ook in de veronderstelling
dat de Walen die wegens hun functie
Nederlands zouden moeten kennen, het
willen leren. Doch het aantal van deze
beroepen is zeer klein, en indien er in
dit land gezonde taalverhoudingen bestonden zou hun aantal niet grater zijn
dan het aantal beroepen waarvoor Walen
thans Nederlands moeten kennen. Doch
zelfs de Vlamingen die beroepshalve het
Frans niet kunnen missen, zouden deze
taal gemakkelijker, vlotter en beter aanleren indien zij eerst Engels hadden geleerd. „Het Frans is te moeilijk om ermee
te beginnen. (....) Worden de leerlingen niet eerst degelijk in de vlakke meetkunde ingewijd, voordat ze de sprong
naar de meetkunde in de ruimte moeten
wagen? Wie zijn kinderen met het Engels
laat beginnen, maakt de Loch al moeilijke
overgang naar de studie van de vreemde
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talen gemakkelijker en dus prettiger. De
studie van het moeilijke Frans wordt dan
met groter zelfvertrouwen aangevat en
met meer suces doorgevoerd; dit laatste
vooral dank zij het rijper ontwikkelingsstadium en de (in de Engelse lessen verworven) vaardigheid in het assimileren
van een vreemd idioom"). In dezelfde
gedachtengang voortgaande kan men
zeggen dat Vlaamse leerlingen, die als
tweede taal het Engels kozen, beter hun
moedertaal zullen beheersen, daar zij
minder dan than het geval is van de
studie van het Nederlands zullen worden
afgeleid door een totaal vreemde en ingewikkelde taal (het Frans), en daar
zij minder van de taalstudie in het algemeen zullen worden afgeschrikt door het
aanleren van een relatief gemakkelijke
tweede taal (het Engels), waarvan zij
bovendien de laatste tijd meer en meer
het direct praktisch nut ondervinden (b.v.
film, televisie, zelfs sport ....).
Ten slotte moeten wij onze problemen
in een breder Nederlands perspectief
zien. Nederland heeft, zo niet wettelijk
dan toch in feite, van het Engels zijn
tweede taal gemaakt. Het gaat niet op,
een grotere culturele eenheid tussen Nederland en Vlaanderen na te streven, en
tegelijkertijd toe te laten dat Nederland
„verengelst- , terwijl Vlaanderen bij de
Franse cultuur blijft aanleunen. Nog
afgezien van het breder cultureel plan,
heeft ook op het beperkte gebied der
taalkennis zulk een verscheidenheid een
ongunstige invloed, want Vlaanderen
zal voortgaan gallicismen op te nemen
terwijl Nederland gevoeliger is voor anglicismen. Op zichzelf genomen is er niets
op tegen dat een taal, die zelf geen
internationale taal kan zijn, -ismen overneemt uit een andere taal, maar indien
Nederland en Vlaanderen elk vreemde
woorden uit een andere internationale
taal blijven overnemen, wordt de kloof
tussen Vlaams en Nederlands nog groter.
Nederland heeft trouwens, cultureel
gezien, een goede keuze gemaakt. De
Franse cultuur vertoont de laatste tijd
een neiging tot inkrimping, verschrompeling, eng chauvinisme. Mede doordat het
Frans niet meer erkend wordt als de
1) J. J. Dambre in De Standaard 19-9-1961.
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internationale taal, staat de Franse cultuur niet meer open naar de hele wereld,
terwijl ook politieke oorzaken de universaliteit van de Franse cultuur hebben
aangetast. Indien wij, die reeds in een
klein land en in een beperkt taalgebied
leven, blijven aanleunen bij een cultuur
die zelf een neiging tot verschrompeling
vertoont, worden wij nog „provincialistischer- dan de omstandigheden ons reeds
maken. Haast alle volkeren en culturen
die te klein (Skandinavie) of te exotisch
(India) zijn om uit zichzelf een weg naar
de wereld te banen, maken gebruik van
het Engels als middel om de wereld te
verkennen en zich aan de wereld te doen
kennen.
M. Grammens

Kanttekeningen bij een tentoonstelling van de A.K.W.
Bij een bezoek aan het Stedelijk Museum te Amsterdam wordt men geconfronteerd met het veelzijdige talent van
Serge Eisenstein, dat zich hier toont in
een rijke variatie tekeningen. Men komt
in zalen waar de geur hangt van pek,
geteerd touw en roestig ijzer, een reuk
zoals op een warme zomerdag aan het
strand bij Katwijk of Scheveningen. Maar
wij zijn hier in een museum, waar Informelen hun laatste werken laten zien.
Sommige van hun werkstukken hangen
aan de muur en willen de indruk wekken
van schilderijen, wat zij in werkelijkheid
toch niet zijn. Wat dat betreft is de
Duitse naam voor dit werk, „Materialbilder'', toch veel geschikter. Andere produkten zijn opgesteld midden in de zalen.
Zo stond er een plastiek waarin ik met
alle goede wil niets anders kon ontdekken
dan een in-elkaar gedeukte roestige bumper. Was deze afkomstig van een autoongeluk of van een auto-herstelplaats?
En dan komt men, tot zijn blijde verrassing, in enige zalen waar verrukkelijk
fijn, geestig en prachtig geschilderde werken hangen van de Russische kunstenaar
Pougny. Hier krijgt men toch weer vertrouwen in de kunstuitingen van vandaag. Er hangen ook enkele produkten
uit zijn jeugdperiode, waarvan men zich
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afvraagt, of dit eenmaal ernstig bedoeld
was. Ik herinner mij een „Materialbild",
dat bestond uit een donkerbruine rechthoekige plank, waarop een wit bord was
bevestigd met een groene rand. Ziet men
zijn laatste werk, dan komt men tot de
overtuiging, dat hij met dit stuk serieuze
bedoelingen had, al bevestigde dit ook
met een zekere humor het moment van
de „homo ludens" in onze cultuur. Na al
deze ervaringen bereikt men tenslotte de
nieuwe afdeling van het Stedelijk Museum, waar voor enkele weken de Am-,
sterdamse Katholieke Werkgemeenschap
gastvrijheid genoot. Daarmede betrad men
in zekere zin een andere cultuurwereld.
Hier toch meende ik een eigen cultuursfeer te ontdekken, die niet alleen werd
gesuggereerd door de religieuze gebruiksvoorwerpen. Het lag werkelijk in het felt,
dat de christelijke gedachte toch op een
of andere wijze doorwerkt in hun oeuvre,
ook vooral in de zgn. profane kunst.
Men kan natuurlijk opmerken, dat er
geen R.K. landschappen bestaan. Zo geformuleerd heeft men ongetwijfeld gelijk,
maar dit sluit niet uit, dat de christelijke
gedachte en levensvisie aanwezig zijn en
kunnen doorwerken in velerlei kunstuitingen. Ligt hier ook niet de oorzaak,
dat het zo buitengewoon moeilijk is in de
kunsttraditie van de Oosterse volken de
christelijke, al te zeer door Westerse
cultuur beInvloede, gedachtenwereld te
integreren? Men heeft geprobeerd een
Javaanse en een Chinese inlandse christelijke kunst te ontwikkelen; maar is men
daarin geslaagd? Ook in de eerste eeuwen
van het christendom heeft men geworsteld
om artistiek een eigen taal te spreken in
de wereld die nog grotendeels heidens
was. In zake religieuze kunst kan men
onderscheid maken tussen algemeen christelijke, kerkelijke en liturgische kunst.
Voor de kerkelijke kunst eist de Kerk,
dat de vormen bewaard blijven die door
de christelijke overlevering geheiligd zijn
en dat de kunstenaar het sacrale dezer
kunst respecteert. Naast de kerkelijke
kunst bestaat er ook een kunst die religieuze sfeer bezit, zonder dat zij een bepaalde godsdienstige overtuiging belijdt
en die niet in dienst staat van de Kerk.
Vele landschappen van Vlaamse Primitieven roepen deze sfeer op; zij is aan-

wezig in El Greco's vermaard „Gezicht
op Toledo"; landschappen uit de periode
van de romantiek (C. D. Friedrich), bezitten eveneens vaak deze eigenschap.
H. Liitzeler meent dat de voorstelling van
de natuur en van de mens religieus gestemd is, wanneer zij „den Adel des urspriinglichen Sch45pfungssinnes, sowie die
Freiheit and Freude des zukunftigen Paradieses ahnen laszr. In deze geest leefde ook de Vlaamse dichter Guido Gezelle, die dankbaar beleed:
„Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft;
't lijzigste gefluister
ook een taal en teken heeft" ... •
De Duitse estheticus merkt evenwel
terecht op, dat religieuze kunst zonder
een religieus motief wijd openstaat voor
een panthelstische opvatting, waarbij natuur en mens niet wijzen naar een persoonlijke God, maar naar het Al, de oneindigheid en de Oerkrachten. Men heeft
dit zelfs in het werk van Gezelle willen
aantonen. Terugziende op de tentoonstelling der A.K.W. kan men constateren,
dat er fraai werk aanwezig was op het
gebied van de kerkelijke kunst. Van Bob
Anink was er o.a. een bisschopsstaf, een
miskelk, een ciborie, een schenkkan met
ampullen. Anink heeft een eigen stijl ontwikkeld in deze gebruiksvoorwerpen voor
de eredienst; zijn werken zijn voornaam
en toch bescheiden. Het dringt zich niet
op, maar aanstonds herkent men er de
maker van. Jan Elders toonde eveneens
een schone ciborie. Van de gebroeders
Auke en Renze Hettema waren er beelden en kandelaars. Het zijn beiden begaafde kunstenaars, die momenteel nog
een voorkeur schijnen te hebben voor
kleine plastieken. Van Renze kan men
prijzen zijn mooie „Annunciatie". Minder
sterk was zijn „Sint Jozef". Hij heeft hier
niet een geheel eigen visie kunnen geven.
Auke verraste met een aantrekkelijk
beeldje van de H. Pius X. Interessant
waren van hem ook zijn tekeningen, die
monumentaler aandeden dan zijn plastieken. Ook Nic Jonk is een der persoonlijkste talenten die hier aanwezig waren. Tot
de geslaagde kunstwerken voor de eredienst kan men ook de ciborie en miskelk
van Joos van Vlijmen rekenen. Sterk

FORUM
door soberheid en religieuze zin was het
edele beeld van St. Franciscus, door
Henri van Haaren. Al deze kunstenaars
toonden zonder voorbehoud een groot
vakmanschap. Trouwens als dilettant
kan men op dit terrein niet veel bereiken.
De materie die men moet bewerken, eist
te veel kennis van zaken.
Wat nu de niet-kerkelijke stukken betreft, kan men daarvan zeggen dat zij
religieuze stemming en sfeer bezaten? Wij
voelden deze sfeer in „Spaans landschap en „begrafenis - van Ad Dekker; Leo
Hofman herinnerde eraan in zijn landschappen, o.a. in de litho „Negev-woestijn- en „Hof van Olijven te Jeruzalem";
Emile Puetmann droeg er toe bij met zijn
litho's uit Griekenland, Theo Swagemakers met zijn sfeervolle „Kerkhof St Paul
de Monestier", Mies van Oppenraay met
haar tekeningen „Schaduw - en Rie Ottenhof in haar sympathiek werk „St.
Enemie". Deze religieuze sfeer vindt ongetwijfeld haar voedingsbodem in een zekere traditie, in een waardering voor hetgeen vroegere generaties ons nalieten. Is
dit niet een specifiek katholieke eigenschap? Wij leven uit een traditie, die rijk
en tenslotte eeuwen oud is. Omdat de
band met de traditie in deze kunstwerken
zeer duidelijk aanwezig was, kon de tentoonstelling op sommige bezoekers een
vrij gematigde, tamme, weinig spectaculaire indruk maken. Is traditie dan iets
negatiefs? Zeker niet. Wel tracht de
kunst zich steeds te vernieuwen en zoekt
nieuwe wegen. Een boom of plant kan
niet gedijen zonder wortels of voedingsbodem. Dit hebben grote kunstenaars
altijd beseft. Rembrandt, Neerland's
grootste kunstenaar, had in zijn glorietijd
zijn ruim huis vol met schilderijen, platen, tekeningen en andere kunstvoorwerpen van tijdgenoten en voorgangers. Hij
heeft deze werken bestudeerd, in zich
opgenomen en dikwijls vondsten van andere meesters zo rijk in zijn werk toegepast, dat men een uitvoerig en boeiend
boek heeft kunnen schrijven over „Rembrandt en de traditie". En toch was Rembrandt met Bach en Beethoven, om nu
ook andere mogelijkheden te noemen, een
verrukkelijk avonturier, op zoek naar
nieuwe gebieden in de wereld van de
geest. Wij hopen dat de A.K.W. die
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zinvolle eerbied voor de traditie moge
handhaven, maar tevens een open oog
moge hebben voor de tendensen en impulsen van een nieuw christelijk levensDr. C. de Groot S.J.
besef.

Roeping en boodschap
van Charles de Foucauld
Het kan verwonderlijk schijnen, maar
Charles de Foucauld, eremiet in de woestijn, is de geestelijke leidsman geworden
van onze tijd. Wanneer men nader kennis maakt met zijn leven en geschriften,
wordt dit minder verrassend: hij heeft het
Evangelie zuiver willen beleven. Hij verliet zijn Cistercienserabdij, ook de verlaten abdij van Abkes in Syrie, om als een
gewone werkman in Nazareth te gaan
leven. Hij heeft het mysterie begrepen
van een heilige aanwezigheid in de wereld als seculiere roeping. Zijn leven is
niets anders geweest dan een eenzame,
biddende tegenwoordigheid en een verering van Jesus' hart in de Eucharistie,
waarin hij ook de ruimte vond van de
zuiverste liefde. „Frere universel" is zijn
echte naam geworden.
Wanneer Foucauld in 1916 als bij vergissing gedood wordt, valt hij niet als
een martelaar, maar als een verlaten
priester. Van zijn werk, van zijn „Stichtine blijft schijnbaar niets over dan een
arme hut op de Azekrem in de Hogger,
een power huisje te Tamanrasset, iets
verder een versterkte bjord en zijn eerste
kluis van Beni-Abbes. Met zijn dood
schijnt alles te vergaan in het zand van
de woestijn.
Vijftien jaar later hernemen vijf seminaristen van Parijs zijn levensregel en
passen hem aan aan het gemeenschappelijk leven en aan een mohammedaans
milieu. Na het noviciaat bij de Karthuizers te hebben doorgemaakt, ontvangen
Rene Voillaume en zijn eerste gezellen te
Montmartre de monnikspij uit de handen
van Kardinaal Verdier. Alles is monastisch gedacht: eenzaamheid, koorgebed en
stilte. Het is nog maar een eerste tasten.
De wereldoorlog brengt bier verandering in: een nauwer contact met soldaten
en arbeiders legt aan de jonge stichting
een nieuwe aanpassing op. Het is of het
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ideaal van Charles de Jesus opnieuw
reeler wordt, nu het beleefd wordt mid-den in de tvereld, zonder slot of habijt.
Duidelijker komt naar voren wat deze
roeping inhoudt: een loutere tegenwoordigheid, geen rechtstreeks apostolaat;
vriendschap en voorbeeld, samenleven
met armen, arbeiders, vissers, melaatsen
en pygmeeen, met mensen van alle landen, met christenen van verschillende
ritussen; een nieuwe levensvorm voor
godgewijden in deze tijd.
Deze aanpassing is slechts langzaam
gebeurd. Veel zoeken heeft tot een dieper
inzicht geleid. Het belang van de boeken
van Rene Voillaume 1 ), die we nu ook in
Nederlandse vertaling kunnen overwegen 2 ), bestaat juist in deze trage evolutie waardoor een jonge stichting, en meteen de hele katholieke wereld, eenvoudige
levensvormen terugvindt in het licht van
Nazareth. Men leze in Au Coeur des
Masses 3 ) de hoofdstukken over het leven
van Nazareth en meer bepaald: „Le mystêre de Nazareth" 4 ), „Nazareth forme
de vie religieuse" 5 ), en men vergelijke
deze teksten met de lange studie die het
eerste deel van Lettres aux fraternites
besluit: „Notes sur l'apostolat des Fraternites" 6 ) en de lange weg die door de
Petits Freres afgelegd werd, wordt dan

duidelijk. Op dit ogenblik zijn er ongeveer 250 geprofesten, verspreid over heel
de wereld, en de Petites !Soeurs, die bijna
duizend leden tellen, zijn in alle continenten gevestigd. Charles de Foucauld
herleeft.
Religieuze congregaties die Foucauld's
ideaal zo simpel en zo intens beleven,
kunnen ons verrassen en tevens de volle
werkelijkheid verbergen. Er is meer.
Charles de Foucauld heeft voor ieder gedoopte een eigen boodschap: priesters,
kloosterling, godgewijde in de wereld en
gewone gelovige. Allen gaan bij hem in
de leer. Waarom? Omdat hij in ieder
milieu de mensen benadert en ze dichter
bij God brengt. Wat hij doet, dat kan
ook al wie zijn boodschap aanvaardt en
beleeft .... Daarom de verschillende
stichtingen: Jesus Caritas, seculier instituut voor priesters 7 ), mannen 8 ) en vrouwen 9 ), en de grote vereniging Fraternite
seculiere Charles de Jesus, die priesters,
religieuzen en leken verenigt om van zijn
geest to leven 10) .
En toch schijnt Foucauld zelf in tegenspraak met de wonderbare invloed die hij
op ons heeft gehad. Was hij in Afrika
geen Fransman die het kolonialisme aanvaardde, het als systeem verdedigde, inlanders deed straf fen? Is hij wel de evan-

1) Au Coeur des Masses, La vie religieuse des Petits Freres du Pere de Foucauld, Parijs, 1961, 7de
editie, 85e duizend, 568 blz. Lettres aux Fraternites, Parijs, 1960, 2 vol. 408 en 344 blz.
2) Uitgegeven door Lannoo, Tielt-Den Haag: Om het hart van de massa; 1961, 3de druk, 320 blz.,
ing. 88 Fr., geb. 112 Fr. — In liefde onder de mensen, 398 blz., ing. 88 Fr., geb. 112 Fr. — Het
Ideaal en het alledaagse, 318 blz., ing. 88 Fr., geb. 112 Fr.
3) Blz. 139-205, het hele tweede deel onder de titel: Nazareth et le Pere de Foucauld.
4) Dit hoofdstuk werd in de Nederlandse uitgave niet opgenomen. Zie Au Coeur des Masses, blz.
139-146. In de Franse uitgave staan nog verschillende hoofdstukken over dit belangrijk punt van de
spiritualiteit der Kleine Broeders: „Comment le Pere de Foucauld a d6couvert et vecu le mystêre de
Nazareth" (blz. 147-164); „Ermitages et Fraternites du Pere de Foucauld" (blz. 165-186) en „Nazareth"
(blz. 503-514).
5) Om het hart van de Massa, blz. 197-216.
6) Lettres, I, blz. 269-368; In liefde onder de mensen, blz. 267-357.
7) Jesus-Caritas. Pia unio van priesters (later Seculier Instituut). Zie Kath. Archief, 1960, blz. 317,
of beter het pas verschenen Nederlands tijdschrift Jesus Caritas, nr. 1, blz. 94-104.
8) Als religieuze congregaties heeft men De kleine Broeders van Jesus en De kleine Broeders van
het Ministerie van het Evangelie en een Pia unio die als seculier instituut wenst erkend to worden.
Zie Kath. Archief, 1960, blz. 314-315 of beter, Jesus Caritas, blz. 90-91.
9) Vrouwelijke religieuse congregaties: De kleine Zusters van Jesus en De kleine Zusters van het
H. Hart. Als seculier instituut: Fraterniteit Jesus Caritas. Zie Kath. Archief, 1960, blz. 315-317.
10) In 1950 canoniek opgericht. Hun Directoire, dat besteld kan worden bij het secretariaat 11,
Cite Trevise, Parijs IXe, formuleert hun doel als volgt: „een groep die broederlijk in eenzelfde verlangen naar een volledige overgave aan God en universele vriendschap, christenen van verschillende
oorsprong en roeping verenigt, die elkaar willen helpen om het Evangelic in het dagelijkse leven
praktisch om to zetten, ieder volgens zijn staat, in navolging en in de geest van Broeder Charles van
Jesus". Hierover uitvoerig: Jesus Caritas, blz. 111-119.
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gelische priester geweest die wij in hem
zien, le petit frere universel die hij wou
zijn? Is hij niet door de omstandigheden
van zijn verheven ideaal afgeleid geweest? Na een eerste, enthousiaste levensbeschrijving van Charles de Foucauld 11)
heeft Michel Carrouges nu een studie
geschreven waarin hij deze opwerping
duidelijk en scherp formuleert 12 ). Het
schijnt een aanklacht te zijn, waarop onvermijdelijk het vonnis moet volgen:
Charles de Foucauld is niet geworden
wat hij wou zijn, noch voor Afrika noch
voor de wereld: un frere universel.
Met dezelfde oprechtheid, waarmee hij
de aanklacht formuleert, toont Carrouges
echter aan hoe Charles de Foucauld in
de meest verwarde omstandigheden trouw
is gebleven aan zijn voorgenomen gedragslijn: het leven van Nazareth bele
yen, in het eigen milieu, schijnbaar gecompromitteerd door allen die hem bezoeken en raadplegen, of ficieren en soldaten, maar steeds weer de steun van de
armen, de verdediger van de verdrukten,
de vriend van de inlander. Foucauld,
devant l'Afrique du Nord heeft bewezen
dat Charles de Jesus zijn ideaal ook verwezenlijkt heeft. Dit werk geeft ons in
het leven van de Foucauld de Franse
transpositie van de principes zelf die
Voillaume voorhoudt. Het bewijst eens te
meer de evangelische kracht van deze
nieuwe seculiere roeping. Charles de
Foucauld is monnik geweest, is eremiet
geworden, om eindelijk als mens en als
priester de grote stichter en leidsman te
zijn van de godgewijden in de wereld.
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Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat Voillaume zijn roeping volgens
het mysterie van Nazareth, beschreven
vond door Pius XII in zijn constitutie
Provida Mater Ecclesia 13 ). Het grote
gevaar dat we lopen is deze roeping opnieuw in „kloosterlijke - perspectieven ingekapseld te zien. Mogen theologen de
echte dimensies van dit nieuw godgewijd
leven inzien en het niet reduceren tot een
moderne vorm van kloosterleven. Bestaat
dat gevaar wel? Bij de Petits Freres en
Petites Soeurs zeer zeker. De stichtingen
vechten voor hun geestelijk bestaan, zij
ondergaan de invloed van het getal, het
anonimaat van een meer georganiseerd
Leven; reeds duidelijk moet Pater Voillaume van de vroegere gemakkelijke omgang met hem en andere verantwoordelijken verwijzen naar noodzakelijke verwijdering, minder gemakkelijke contacten,
trouw in geloof en lief de 14 ). En zo
wordt wellicht de beleving van dit ideaal
zuiverder, duidelijker nog op God alleen
gericht, zonder de steun van nieuwe vormen en jeugdig elan.
Het is een moeilijke opdracht, het voile
charisme van een stichter levendig te bewaren in de instellingen die zijn geest
moeten schragen. Moge het toch slagen!
Hier ligt een nieuw fermentum waarvan
alle levensstaten een opbeurende kracht
verwachten. Het is onze plicht dit zuurdeeg te erkennen en van die geest te
leven, willen we trouw zijn aan Christus
en aan de Kerk in deze tijd.
J. Beyer S.J.

11) Charles de Foucauld, explorateur mystique, Parijs, 1954, 298 pp.
12) Foucauld devant l'Afrique du Nord. Essai critique, Parijs, 1961, 256 pp.
13) Zie Au Coeur des Masses, blz. 201; verder een citaat uit het Motu Proprio van Pius XII Primo
Feliciter, blz. 202. In Om het hart van de Massa, zie blz. 212-213. Deze pauselijke documenten kan
men in Nederlandse vertaling lezen in ons werk, De seculiere Instituten, Descle,e De Brouwer, BruggeBreda, blz. 345-360.
14) Zie Lettres, II, blz. 193-194; Het ideaal en het alledaagse, blz. 188-189.

Boekbespreking
GODSDIENST
MOLENAAR, M.-M.S.C., Claude en
Marguerite, Paul Brand, Hilversum, 1961,
159 pp., f 7,90.
In dit fijnzinnige werkje heeft Pater Molenaar intelligent en smaakvol de relaties
tussen de zalige Claude de la Colombiêre
en de H. Marguerite Marie Alacoque beschreven. De ondertitel „hun gemeenschappelijke taak in de Kerk" duidt op de
destijds nieuwe devotie tot het Hart van
Jezus Christus. De schrijver bepaalt zich
tot de periode van de onderlinge betrekkingen der beiden en hij doet dit op een
zo begrijpende en indringende wijze, dat
het boek leest als een boeiend verhaal.
Het is een model van zieleleiding, bescheiden, voorzichtig en toch krachtig,
volstrekt geestelijk en eerbiedig, wat hier
de lezers geboden wordt in de relaties
tussen Claude en Marguerite.
J. van Heugten
THILO, Hans-Joachim, Overwinning van
tweespalt. Toepassing der pastorale psychologie. — G. F. Callenbach, Nijkerk,
1961, 184 pp., f 12,90.
De schr. van dit oorspronkelijk in het
Duits verschenen werk, predikant bij de
Lutherse gemeente te Geneve, geeft een
overzicht van allerlei kwesties, die zich
op het terrein van de pastorale psychologie voordoen. Ofschoon het zijn uitdrukkelijke bedoeling is zielzorg en psychologie niet te vermengen, lopen in zijn
werk theologische en psychologische be..
schouwingen zo gemakkelijk in elkaar
over, dat verwarring moeilijk te vermijden
is. Het is een uiterst sympathiek boek,
getuigend van het geloof en de liefde
waarvan deze Lutheraanse predikant bezield is, maar wetenschappelijk stelt het
teleur. Overigens een werk, dat in katholieke kringen buiten de pastoraaltheologen van beroep niet veel aandacht
A. van Kol
zal trekken.
GALOT, Jean, Het Hart van Maria, —
Desclee De Brouwer, Brugge-Parijs, 1960,
290 pp., ing. Fr. 96, geb. 120.
Een haast vlekkeloze, ofschoon niet genoeg aan het oorspronkelijke Frans ontworstelde vertaling van een werk, dat
de warmste aanbeveling verdient. Het is
een der allermooiste Maria-boeken die
wij kennen, de vrucht evenzeer van
innige overweging als van degelijke theologische kennis.
F. de Graeve

ROY, Hubert van, s.j., Mariagebeden.
Uitgeverij De Vroente, Kasterlee - Descke De Brouwer, Breda, 1961, 147 pp.
In een keurige uitgave een vrome, hartelijke en zeer verscheiden verzameling
Maria-gebeden uit verschillende tijden en
verschillende volkeren. Een inleidend
hoofdstukje beschrijft hoe de religieuze
dynamiek vanaf de eerste eeuwen wezenlijk .mariaal is geweest en juist daarom
christologisch. Warm aanbevolen.
H. Delva
KONG, Hans, Concilie en hereniging.
Hernieuwing als oproep tot eenheid. -P. Brandt N.V., Hilversum, z.j. (1961),
162 blz., f 6,90.
De redactie van „Oecumene - heeft met
de vertaling van Kungs boek ons een
grate dienst bewezen. Het komende Concilie immers gaat ons alien aan. Wij kunnen niet beter doen dan ons in de meest
wezenlijke opgave van dit Concilie verdiepen. Kung is daarbij een uitstekend
leidsman. Over de inhoud van dit boek
zie onze bespreking van het Duitse origineel in Streven dl. 14/1 (januari 1961)
S. Trooster
p. 393.
MESSNER, J., De Wijnpers Gods, uit
het Duits door B. J. Hageman, uitg. De
Vroente, Kasterlee, 19 s.a., p. 123, 45 Fr.
Johannes Messner, de auteur van lijvige
boekdelen als Das Naturrecht of Kulturethik, biedt ons hier een klein boekje
over het lijden: de wijnpers Gods, die we
met Christus moeten treden. Dit dertigtal
korte overwegingen wil Been oplossing
bieden voor dit eeuwige probleem. Ze
willen ons veeleer helpen de christelijke
zin te ontwaren in het noodzakelijke
lijden en de onvermijdelijke tegenslag in
elk leven, leren ontdekken dat ook in het
lijden een geheim van goddelijke uitverkiezing schuilt. De beminnende God zoekt
ons op in een duistere wolk.
J. Vercruysse
RUDOLF, K., Die Kirche and die
Mfichte der Welt. — Seelsorger-Verlag,
Herder, Wenen, 1961, 172 pp., ing. D.M.
7.50.
Het thema van de jaarlijkse kerstontmoeting der Oostenrijkse zielzorgers was
in 1960 de ,houding van de Kerk tegenover de machten van de wereld. Vooral
de toespraak van kardinaal Konig
(waarnaar de titel van de ,bundel) treft
door diepte en directheid. De perspec-
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tieven van Fr. Greiner over samenwerking inzake internationale hulp zijn het
overwegen waard (Der Hunger and der
Ueberfluss). Lucied en degelijk is de
bijdrage van Mgr. Messner over Der
Staat. Verder vindt men in deze bundel
een aantal bijdragen van vrij ongelijke
J. Kerkhofs
waarde.
DANIELOU, Jean, Approches du
Christ. Grasset, Paris, 1960, 253 pp.,
N.F. 8,10.
Kenners van Danielou zullen hier heel
wat vertrouwde motieven uit vroeger verschenen werken van de auteur herken
nen: Dieu et Nous, waarop onderhavig
boekje a.h.w. een vervolg is, Le Mystère
du Salut des Nations, Le Signe du
Temple, Essay sur le Mystêre de rillstoire, enz. De schrijver zelf noemt trouwens dit boek een soort Summa: het was
zijn uitgesproken bedoeling, de Persoon
Christus, het Woord Gods, te benaderen vanuit een standpunt dat de historische, exegetische, bijbel-theologische,
dogmatische en spiritualistische gezichtshoeken in een soort synthetische visie
zou verenigen. Onvermijdelijk moest dergelijk panoramatische beeld hier en daar
al te schematisch blijven, maar met zijn
bekende veelzijdigheid is Danielou ook
hier een boeiende en het persoonlijk
denken stimulerende gids.
F. de Graeve
TORRELL '0.P., J. P., La theologie de
1'Episcopat au premier Concile du Vatican, Coll. „Unam Sanctam", Paris,
1961, 334 pp., 22.50 N.F.
Dit werk is een thesis aan de Theologische Faculteit O.P. van Le Saulchoir
verdedigd. Ze werd door de Paters S.
Hamer en A. Duval goedgekeurd. De
titel duidt meer op haar actueel belang
dan op haar volledige inhoud. Schr. geeft
in feite een commentaar op de dogmatische Constitutie „Pastor aeternus" van
het eerste Vaticaanse Concilie waarbij
het primaatschap en de onfeilbaarheid
van de Paus gedefinieerd werden. Dat
bij de redactie en de bespreking van ,dit
document heel wat over de bisschoppelijke macht gezegd werd, is reeds lang
bekend. De pauselijke macht is trouwens
een episcopale of herderlijke macht en
de studie van haar bevoegdheden werpt
een scherper licht op de theologie van het
episcopaat in de Kerk. Vele documenten
die betrekking hebben op dit conciliair
debat werden in de Collectio Lacensis en
in de uitgave van J. B. Mansi uitgegeven. Maar het Vaticaans archief voor
30
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die periode blijft nog steeds gesloten.
Enkele particuliere archieven werden
reeds onderzocht. Men kan dus nog geen
definitief onderzoek over de historische
feiten instellen. Daar Schrijver het heeft
over het episcopaat, betreuren we dat hij
noch de besprekingen over de rechten
van de titulaire bisschoppen in de voorbereidende Commissie van het Concilie
noch de brief van de Duitse bisschoppen
over de bisschoppelijke macht in zijn
werk heeft opgenomen. Ze zouden zijn
studie verrijkt hebben. Hetzelfde moet
gezegd warden van andere recente studies die zelden verwijzen naar die documenten en naar de Encycliek Satis Cognit= van Leo XIII die zo duidelijk de
episcopale macht bespreekt.
J. Beyer
MEINHOLD, P., Der evangelische Christ
and das Konzil (Herder-Biicherei). —
Herder, Freiburg, 1961, 140 pp., D.M.
2.40.
Na verschillende belangrijke katholieke
publikaties over het Concilie publiceert
de Herder-Biicherei nu ook vijf studies
van een vooraanstaande evangelische
theoloog, professor te Kiel. Wensen en
vragen van de gelovige Duitse protestant
worden openhartig meegedeeld. Een onderzoek naar de opvattingen van Luther
over ecclesiologie en Concilie is vol begrip, maar o.i. toch te optimistisch in interpretatie, zoals ook de katholieke inleider, A. Brandenburg van het J. A.
Moehler-Institut, opmerkt. Hierop volgen
twee studies over het Concilie ten tijde
van de Reformatie en over de betekenis
van de wereldkerkenconferentie te NewDelhi in het licht van het tweede Vaticaans Concilie. Het geheel wordt besloten
met de tekst van een toespraak die Meinhold hield voor Radio Vaticana. Als katholiek moet men Meinhold en Herder
danken voor deze bijdrage op de weg
J. Kerkhofs
naar de ontmoeting.
WINNINGER, Paul, Langues vivantes
et liturgic (Collection „Rencontres'', 59).
— Ed. du Cerf, Parijs, 1961, 250 pp.,
N.F. 6,90.
Aan de voorbereiding van het Algemeen
Concilie werken niet alleen speciale commissies, maar ook alle publicisten die de
wereldopinie voorlichten. Zonder enige
officiele opdracht heeft P. Winninger,
filosofie-professor in het bisdom Straatsburg, het probleem der volkstaal in de
liturgie aangevat. Zijn bedoeling is klaarheld te brengen in het warnet van ,deze ingewikkelde kwestie, die door hevige pole-
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mieken werd vergiftigd. Dat hij voorstander is van een ruim gebruik van de
volkstaal in de liturgie, blijkt vanaf het
begin. Toch is dit Been verweerschrift
geworden, maar wel een fundamentele
studie, die steunt op alle gegevens van
theologie, geschiedenis en kerkelijk
recht. Hoewel S. in de loop van zijn uiteenzetting zich soms gestoord voelt door
onbegrip aan de andere kant, blijft zijn
betoog objectief: in zijn eisen tot vernieuwing en aanpassing weet hij de noodzaak te aanvaarden van een timing en
planning. Het is een open dialoog geworden, om de onhoudbaarheid van sommige
gevestigde stellingen aan te tonen, en de
eisen van deze vernieuwing te plaatsen
in een vernieuwd Kerkbesef van een
nieuwe tijd. Het langst werd uitgeweid
over de waarde van het latijn als 'teken
van eenheid en catholiciteit: ,daar schijnen
wel de meeste vooroordelen te zitten.
Maar de pastorele bekommernis van de
moderne zielzorger breekt toch overal
door: gebruik van de volkstaal in de
liturgie is een noodzaak geworden in de
moderne geloofsverkondiging.
J. Vanneste
SCHAMONI, W., Ordonner diacres des
Ores de famine (Presence chretienne). .—
Desclee de Brouwer, Brugge, 1961, 156
pp., ing. F. 57.
Dit boek werd in 1953 uitgegeven. De
Franse vertaling komt nu eindelijk van
de pers en zal graag, na de vele literatuur over het diaconaat, ter lezing genomen warden om de helderheid en de
moed waarmee Sch. het probleem realistisch beschrijft en er een voorzichtige
oplossing voor tracht te vinden. Het diaconaat van getrouwde mannen stuit op
het nu sinds eeuwen opgelegde celibaat
aan de clerici die de hogere wijdingen
ontvangen. Dit belet niet dat de toestand
in de primitieve kerk verschillend was
en dat het Oosten nu nog gehuwde priesters en diakens kent. Oecumenisch zou
de Oosterse kerk in het aanstellen van
gehuwde diakens door de Latijnse kerk
een waarborg voor het behoud van haar
eigen kerkrecht zien; het zou bijzonder
in Zuid-Amerika, in de missielanden en
ni ,diaspora-gebieden de gelegenheid bieden om op zondag in een gebedswake of
woorddienst de H. communie uit te delen;
de mogelijkheid ook om stervenden bij
te staan, hen de H. Teerspijs te geven.
De overgang naar de katholieke Kerk
van kerkbedienaars uit een andere confessie zou vergemakkelijkt worden, zelfs
hun eventuele priesterwijding (wat Pius

XII reeds in verschillende gevallen toestond); het zou dus volgens Sch. heel
wat voordelen bieden, waarover voornamelijk missiebisschoppen het meer en
meer eens worden.
J. Beyer
DANIELOU, J., en VORGRIMLER, H.,
Sentire Ecclesiam. — Herder, Freiburg,
1961, 828 pp., D.M. 39,80.
Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag
van Hugo Rahner s.j. (Innsbruck), patristicus en uitnemend kenner van de Ignatiaanse spiritualiteit, heeft een keur van
ecciesiologen uit het Duitse en Franse
taalgebied een ongemeen rijk huldeboek
samengesteld. In 25 bijdragen wordt nagegaan wat de Kerk in de spiritualiteit
betekend heeft voor grate persoonlijkheden (Pachomius, Augustinus, Benedictus, Franciscus, Ignatius, Canisius, Pascal, Sailer, Mohler, Newman) en voor
gehele tijdperken (o.m. de bijbelse voorbereiding, de primitieve Kerk, de Latijnse kerkvaders, de Spaanse mystiek, de
orthodoxie en een degelijke bijdrage van
R. Aubert over de 19de eeuw, waarbij
hij zijn hoofdstuk in l'Emlesiologie au
XIX siècle verder uitwerkt). Twee
krachtige schetsen van H. U. von Balthasar (Kirchenerfassung dieser Zeit, tegelijk gepubliceerd in zijn Sponsa Verbi)
en K. Rahner (Dogmatische 1?andbemerkungen zur KirchenfrOmmikeit) slaan de
brug van het verleden naar het heden.
Een volledig repertorium van de werken
van H. Rahner voltooit deze bundel, die
het gewone karakter van een Festschrift
door opzet en waarde der bijdragen ver
overtreft.
J. Kerkhofs
STREICHER, F., Des Evangelium nach
Matthfius, Markus, Lukas, Johannes. -Herder, Freiburg, 1961, 384 pp., geb.
D.M. 24.
Van literair standpunt nogal conservatief, en met een tot het minimum ,herleid
aantal verklarende aantekeningen, moet
deze nieuwe Evangelie-vertaling het
vooral hebben van de originele en zeer
verzorgde presentatie. In plants van de
gewone indeling in „verzen'', die van de
zestiende eeuw dateert, greep Pater
Streicher terug naar de oude „colometrische- indeling in ritmisch en semantisch verantwoorde zinsneden, die als
vanzeif tot een meditatieve en biddende
lezing stemt. De woorden van Jesus zelf
worden aan de bijzondere aandacht van
de lezer opgedrongen door hun weergave
in discrete, bruinrode drukinkt. Daar deze
vertaling uit het oorspronkelijke Grieks
„veeleer de vroomheid dan de weten-
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schap wil dienen", en speciaal is afgestemd op het gebruik in familie- of vriendenkring, richt zij zich uiteraard tot een
F. de Graeve
Duits-sprekend publiek.
RANDE, Vincent de Paul, Dieu, noire
Pere. — Edit du Cerf, Parijs, 1961, 224
pp. N.F. 5,40.
Dit boekje bevat de vastenpreken die de
schrijver in 1960 in Montreal heeft gehouden. Men zou ze kunnen noemen: een
reeks standpunten van waaruit onze verhouding tot God kan warden bekeken.
Al gaat het hierbij over enkele wezenstrekken, ja over de kern van onze godsdienst, toch is de waarde van de beschou
wingen verschillend van preek tot preek,
soms van bladzijde tot bladzijde. Het is
jammer dat de schrijver de gelegenheid
niet heeft gehad am zijn materiaal te
schiften en het beste daaruit tot een paar
goed doordachte artikelen te bewerken.
Maar oak nu nog zal de lezer, vooral dank
zij de vele schriftteksten, die meestal op
zeer sprekende wijze benut worden, er
onvervalst voedsel voor zijn vroomheid
in vinden, ook al wordt zijn aandacht
niet overal even sterk geboeid.
L. Geysels
GRUNDLER, Johannes, Lexikon der
christlichen Kirchen and Sekten, 2 dln. —
Herder, Wien, 1961, pp. XXIII/1380 col.
en 221 pp., geb. 78 D.M.
Als tweede doel beoogt het komende
XXIste algemene Concilie de hereniging
met de andere christelijke kerkgemeenschappen te bevorderen. Naast theologisch juiste kennis en wederzijds begrip,
is nauwkeurige informatie onontbeerlijk
am met realiteitszin een maximum aan
doelmatigheid te bereiken. Dit nieuwe
Herder-lexicon is 'bier een veilige gids,
waardoor de behoefte aan eenheid en de
moeilijkheden die in de weg staan scherp
verduidelijkt warden. Naast de behandeling der katholieke Kerk (afd. 1) warden meer dan 2.600 verscheidene christelijke kerkgemeenschappen en sekten beschreven (afd. 2). Voor ieder -warden
aangegeven de hoofdzetel, een korte geschiedenis, een degelijke samenvatting
van de doctrine, de structuur en de vorm
van lidmaatschap van tussenkerkelijke
organisaties. Naar de graad van belangrijkheid is de voorstelling uitvoeriger;
zo bijv. vindt men een algemeen artikel
over de Anglikanen en een dental trefwoorden over de verschillende Anglikaanse kerken, waaronder ook de Church
of England (met vermelding van de aangesloten overzeese kerken en al de reli-
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gieuze congregaties die er in Engeland
van afhangen). Een globaal artikel over
de Evangelische Kirche in Deutschland
en tientallen artikelen over de afzonderlijke aangesloten kerken geven in weinige
gedrongen bladzijden een ongemeen rijke
informatie. Oak de voornaamste reeds
uitgestorven kerken van de eerste eeuwen
der christenheid (bijv. de Donatisten, Novatianen, Arianen, enz.) of van de Reformatietijd (als de Alte Friesen e.a.)
worden kart beschreven. Alle beschikbaar statistisch materiaal (ledental, personeel, nederzettingen, enz.) per kerkgemeenschap of secte wordt in een derde
afdeling verzameld, terwijl in afd. 4 een
poging ondernomen wordt om de behandelde religieuze groepen systematisch te
rangschikken in grotere gehelen op basis
van doctrine en lidmaatschap van tussenkerkelijke organisaties. Een uitvoerig
register voltooit dit uitstekend verzorgde
en in zijn genre unieke lexicon, vrucht
van 12 jaar internationaal opsporingswerk.
J. Kerkhofs
TISSOT, Joseph (Ed.), The Interior
Life. — Burns and Oates, London, 1961,
398 pp., 21 sh.
De volledige titel van dit boek luidt: the
interior life, simplified and reduced to its
fundamental principle. Het is het werk
van een Karthuizermonnik, Dom Pollien,
die het manuscript Pere Tissot ter hand
stelde; deze publiceerde het in 1894. We
vermelden met opzet de volledige titel,
omdat de auteur ons zelf waarschuwt
geen uiteenzetting te verwachten van het
innerlijk leven in al zijn volheid en rijkdom. Hij beperkt zich tot een zeer gedetailleerde verhandeling van het fundament van alle geestelijk leven, het Schepper en Heer zijn van God en de onmiddellijke consequenties hiervan. Het boek
doet ons door zijn schematische indeling
en misschien al te grate overzichtelijkheid ouderwets aan: men krijgt te weinig
de indruk dat het gaat am innerlijk leven.
Toch is het boek een mijn van wijsheid,
geestelijk inzicht en gezond verstand, en
blijft, met de hierboven vermelde beperktheid van opzet, toch zeer waardevol.
W. Peters
PICKERING, W. S. F. (Ed.), AnglicanMethodist Relations. Darton, Longman and Todd, London, 1961, 188 pp.,
18 sh.
Het gesprek tussen Anglikanen en Methodisten heeft in de afgelopen dertig jaren
zo goed als geen resultaat opgeleverd.
Het achttal in dit boek bijeengebrachte
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referaten, voor het merendeel van de
hand van Methodisten, beweegt zich niet
op het terrein van theologische verschillen, maar beperkt zich voornamelijk tot de
innerlijke structuur van beide kerkgenootschappen, vooral in historische ontwikkeling gezien. De verzameling lijkt ons
vooral leerzaam als een duidelijke, hier en
daar zelfs felle, apologie voor het methoW. Peters
disme.
SANCTUS, Augustinus, Six trait& antimanicheens (oeuvres, 17). ---- Desclee de
Brouwer, Brugge, 1961, 830 pp., geb.
F. 300.
Hier worden zes anti-manicheische werken van Augustinus aangeboden: drie
traktaten. twee debatten, een brief. De
tekst is die van de Maurijnen. Hij is vergezeld van een waardevolle vertaling,
van accurate inleidingen en nota's. Lifteraard zullen zich vooral specialisten voor
deze teksten interesseren. Maar verder
toch oak velen onder hen die begaan zijn
met het probleem van het kwaad in de
wereld waaraan het manicheisme, samen
met andere vormen van gnose, een oplossing heeft willen geven welke Augustinus zelf tien jaar lang heeft aangehangen.
R. Leys
MELLOR, Alec, Nos frires separes, les
francs-masons. Mame, Parijs, 1961, 343
blz.
Historisch goed gedocumenteerd, zal dit
boek alle katholieken boeien door het
probleem dat het stelt: hoe kan de vrijmetselarij opnieuw contact met de Kerk
krijgen? Hoe is een verzoening en een
terugkeer mogelijk? Sinds Pater Riquet
door de Loge van Laval uitgenodigd
werd om er over het bestaan van God
te spreken, is in Frankrijk het probleem
aan de orde van de dag.
J. Beyer
HEILER, Friedrich, Erscheinungsformen
and Wesen der Religion. — W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1961, 605 pp.,
f 39,—. Imp.: Meulenhoff, Amsterdam.
Dit boek is het eerste deel van een veeldelige uitgave over Die Religionen der
Menschheit. Het werd na javenlange
studie geschreven door de Marburgse
professor, Friedrich Heiler, bekend door
zijn streven de Lutherse kerk enigszins te
„katholiseren-. Het is een fenomenologie
van de godsdienst, waarbij de overvloed
van religieuze verschijningsvormen ge-.
zien en getoond wordt onder het gezichtspunt van de kategorie van het Heilige,
het Heilige voorwerp, de Heilige plaats,

de Heilige tijd, het Heilige getal, de Heilige handeling, het Heilige woord, het
Heilige geschrift, de Heilige mens, de
Heilige gemeenschap. De aan deze verschijningsvormen ten grondslag liggende
voorstellingen worden onthuld, God,
schepping, openbaring, verlossing en voltooling. Het wezen der religie wordt bepaald als een in aanbidding en offer zich
voltrekkende omgang met het Heilige,
waarbij dit Heilige zowel in de primitieve
als in de hogere godsdiensten als bovenpersoonlijk verschijnt. De schrijver
maakte een grate reis door Indie en OostAzie ter voorbereiding van zijn werk
„Religion ist nicht Philosophie, nicht
Weltanschauung, nicht Theologie, sondern Umgang mit dem Heiligen -. Een
merkwaardig boek van onvoorstelbare
geleerdheid.
P. v. Alkemade
VISSER 'T HOOFD, Dr. W. A., Tot
eenheid geroepen. — G. F. Callenbach
N.V., Nijkerk, z.j. (1961) , 112 blz.,
f 5,90.
De voorzitter zelf van de Wereldraad der
Kerken geeft een theologische fundering
van de oecumenische beweging, zoals die
in meergenoemde Wereldraad worm heeft
gekregen. De reeds bestaande eenheid
tussen de (protestantse en orthodoxe)
kerken maakt het mogelijk dat de Wereldraad een kanaal is voor het gezamenlijk getuigenis en handelen der Kerken
in die dingen waarin zij tot een gemeenschappelijk inzicht zijn gekomen. Daarmee is het nog geenszins tot een „Wereldkerk- gekomen; neen, men 'moet alles
nog zien als een voorbijgaande fase van
de reis uit de verdeeldheid naar de eenheid. De oecumenische taak is: samen
voorwaarts gaan door gemeenschappelijk
antwoord te geven op de ene roeping,
die bestaat in de vervulling van de zending die Christus aan zijn Kerk heeft
toevertrouwd. Deze roeping der Kerk
kan vooral in drie punten worden samengevat: roeping tot getuigen, tot dienst, tot
gemeenschap in Christus. In drie opeenvolgende hoofdstukken wordt vervolgens
het schriftuurlijk fundament van deze
drie aspecten der ene roeping der Kerk
uiteengezet; waarbij dan steeds conclusies worden getrokken voor het oecumenisch werk dat onder leiding van de Wereldraad verricht wordt of nog zou moeten ondernomen worden. Het belang van
dit boekje is vooral gelegen in het feit
dat wij door een insider van de eerste
rang worden ingelicht over het streven
van de Wereldraad. De inhoud zelf van
dit streven lijkt ons, hoewel sympathiek,
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nog bijzonder ijl. Ook de bestudering van
de Schrift-teksten, waarop in dit werkje
dit streven gebaseerd wordt, is te vluchtig; zodat lang niet alle aspecten, in deze
teksten ingesluten, tot Naar recht komen.
Mogelijk pleit het voor de realistische instelling van schr., dat hij niet wil vooruitlopen op de werkelijke reeds bereikte
S. Trooster
eenheid der Kerken.
LITERATUUR
MATTI, Anny en SPEKKING, Wim,
Vingerafdrukken van God. Jungle-roman.
Nederlands Boekhuis. Tilburg, 278 pp.,
f 8,90.
Dit is een merkwaardig goede roman,
een voortreffelijk product van intelligentie
en verbeelding. Er zijn slechts twee dingen die mij minder bevredigen, de wat
bedenkelijke, niet geheel aanvaardbare
verhouding van zuster Joan tot Krausen
en het te romantische avontuur op het
einde. De rest is uitstekend, Krausen, de
outlaw en verstotene, de familie Hendriks, de twee zusters, Tijssen, Satray etc.
Niet alleen zijn het mensen van vlees en
bloed, die hier optreden, doch ook levensgevoel en sfeer in een eenzame negorij
zijn met vaste en betrouwbare hand beschreven. Het is een katholieke neder-.
zetting, dit Krota met zijn Papoea-hutten,
doch dit doet hier volkomen natuurlijk
aan. Krausen, wiens einde aan de
whisky-priester van Graham Greene herinnert, is een Graham Greene-type. Ook
in zijn rauwheid is het boek Graham
Greene-achtig; het is geen kostschoolJ. van Heugten
lectuur.
JONCKHEERE, K., Poezie is overal:
van Bijbel tot Eskimo. — S.M. Ontwikkeling, Antwerpen, 1960, 171 blz.
Ofschoon de auteur in zijn inleiding beweert dat hij ,geen pleidooi voor de
poezie wil houden, niet voor de dichtkunst en nog minder voor de dichter,
vergeet hij toch gaandeweg zijn voornemen en vermeit zich r eens te meer
in zijn geliefkoosd thema. Dat hij
naast schrandere dingen ook prietepraat
verkoopt konden we reeds opmaken uit
zijn essay „De poeziemuur doorbreken (1958). Op het einde geeft hij zeven
overwegingen (argumenten) om de
„massa- aan te zetten gedichten te lezen.
Deze overwegingen warden dan uitgewerkt in een aantal, meestal vertaalde
gedichten uit alle mogelijke landen en
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tijden van de wereld. Alles bij elkaar
toch lezenswaard.
L. v. d. Broek
WAL, van der, Libbe, Waarheid wint.
Roman. Leopold. Den Haag, 1961, 224
pp., f 8.90.
De auteur van deze roman, classicus en
filosoof, heeft meerdere boeken op zijn
naam staan. Hij schrijft doordacht en intelligent en cultiveert een humanisme, vol
welwillende humor. In „Waarheid wint voert hij een dominee op, die zijn geloof
verliest, zijn kerkelijke functie neerlegt en
ten slotte in een reclamezaak verzeild
raakt, die een ironisch bedoeld stuk als
ernst publiceert, waardoor hij op slag beroemd wordt. Slechts een klassiek gevormd, de dingen glimlachend beschouwend filosoof kan zulk een boek schrijJ. van Heugten
yen.
DAISNE, J., De nacht komt gauw genoeg. Gedichten. Desclee De Brouwer, N.V., Brugge, 1961, 128 blz., 75 Fr.
We kennen reeds lang de veelzijdigheid
waarmede J. Daisne ons telkens opnieuw
verrast, en niet het minst met deze dichtbundel. Wars van alle zielsgetormenteerdheid en levensontluistering klinkt
hier een bijna argeloze verliefdheid op
het leven, maar met de spelende ernst
van een kind. Zijn poezie is er dan ook
een van oorspronkelijke charme en vertoont niets van het hedendaags al te
vaak duister experimenteel woordgekonkel. Maar achter die eenvoudige charme
trilt vaak zuivere poezie „brokstuk in
mijn bange keel / galsteen van mijn
smart / diamant van 't hart". Dat of en
toe de verzenvirtuoos het wint van de
dichter mogen we niet al te kwalijk
L. v. d. Broek
nemen.
LEMBOURN, Hans Jurgen, Eens komt
de dag. Vert. Leopold, Den Haag, 1961,
249 pp., f 8.90.
Het getij der vertaling van Skandinavische romans is de laatste jaren aan het
verebben. Daarom valt het op weer eens
een Deense roman te ontmoeten. Het spec
cimen is niet bijzonder gelukkig. De figuren en de situaties doen te geforceerd, te
weinig natuurlijk aan om te overtuigen.
De ene helft der opgevoerde personages
is bijna zonder beperking sympathiek, de
andere volledig onsympathiek. De jonge
man, die in de ikvorm het verhaal vertelt, beschikt over brieven en dagboeken,
waarbij men zich afvraagt: hoe komt hij
eraan? Een zeer middelmatige en vrij
J. van Heugten
rauwe roman.
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TECCHI, Bonaventura, De egoisten. Roman. Vert. H. Nelissen. Bilthoven, 300
pp., 1961, f 8,90.
Deze eigenaardige roman lijdt aan het
euvel der te grote „spreiding - . Hij opent
met een maaltijd van een aantal celibatairen, waaronder ook twee priesters. In
het verdere verloop worden levensloop
en huwelijk van enige deelnemers verhaald en, hoe kunstig de auteur ook de
levensdraden der deelnemers dooreen
tracht te weven, de eenheid van de roman en daarmee ook de belangstelling
van de lezer verzwakken erdoor. Het is
een wufte en zwoele wereld, waarin zich
het „dolce vita" dezer intellectuelen afspeelt, en waarin de Hollandse priester
Van den Bergen het serene moment vertegenwoordigt. Het geheel doet eer wat
cerebraal en geconstrueerd dan vitaal en
J. van Heugten
levensnabij aan.
PALUMBO, Nino, Vals aldcoord. Roman. Vert. H. Nelissen, Bilthoven, 312
pp., 1961, f 8,90.
Van Nino Palumbo werd vroeger reeds
de roman „De papieren kooi" vertaald,
waarin het leven van een vastgeroest
kantoormannetje beschreven werd. In
„Vals akkoord" is wederom een kantoorambtenaar de hoofdfiguur. Hij is een eerlijk, goedhartig huisvader, die, gedrongen door de nood en armoede van zijn
gezin, zich door een sluw advokaat op
zijpaden laat lokken en zich aan fraude
schuldig maakt. De gewetensnood en innerlijke verscheurdheid van deze goede
en eerlijke mens, die door een gewetenloos oplichter misleid wordt, vormen het
hoofdthema van dit boek, dat de schrijnende tragiek van een verongelijkt menJ. van Heugten
senleven bevat.

KOPP, Josef Vital, Der sechste Tag. Roman. Benziger Verlag. Einsiedeln, 213 pp,
1961.
De Zwitserse schrijver J. V. Kopp vertelt in dit boek over zijn kinderjaren in
een Zwitsers stadje, waar alles kalm en
ordelijk toegaat, waar het jachtende moderne leven nog niet is doorgedrongen
en de kinderen geleidelijk „mens - worden, de zesde dag. Toch weet een auteur
van het formaat van J. V. Kopp ook aan
een kinderleven diepere perspectieven te
verlenen. Terugziende vanuit de mannelijke leeftijd op die jaren van kinderlijke
speelsheid en onnadenkendheid, schrijft
hij over zijn „menswording - met een
zekere weemoedige humor. Ben fijn gestyleerd boek.
J. van Heugten

BROWN, Frank London, Trumbull
Park, Verlag Josef Knecht, Frankfurt.
Uit het Amerikaans vertaald in het iDuits
door M. Dessauer. 476 pp., D.M. 16.80.
Dit is de geschiedenis van een Amerikaans negergezin dat samen met zes
andere zwarte families in een blanke wijk
van Chicago komt wonen en daar maandenlang de hysterische aanvallen moet
verdragen van een ,huilend gepeupel. De
zwarte auteur had met dit eerste werk
in Amerika een groot succes. Het verhaal is geschreven in de ik-vorm en bereikt een warmte die blanke geschrif ten
over rassenproblemen dikwijls niet bereiken, omdat zij vanuit een abstracte
en te .geometrische psychologie gegroeid
zijn. Hier echter doen de eenvoud eta de
echtheid van dit stille gezinsgeluk, dat
dreigt versplinterd te worden samen met
de glasramen van het huis, doch dat gered wordt door zijn eigen levensmoed,
het verhaal boeien en ontroeren van binnenuit. En wat belangrijk is, precies voor
die echtheid: in dit boek klinkt nooit een
spoor van haat door, alleen maar de
verwonderde klacht om een levensrecht
dat had kunnen erkend warden.
J. Degraeve
CHAIGNE, Louis, Vie de Paul Claude!
et genêse de son oeuvre, 284 pp., Illustr.,
Mame, 1961.
In het verleden is er wel eens te veel
misbruik gemaakt van allerlei biografisch
materieel zonder dat deze indiscreties ons
jets dichter brachten bij de betekenis van.
het oeuvre. De auteur van deze biografie is zich hiervan bewust geweest en
zijn opvatting wil dan ook helemaal niet
een sleutelverhaal brengen. Wie hem interesseert is Claudel, de mens, de intellectueel, de gelovige, de diplomaat, de
vader, en daarnaast ook nog de auteur.
Bijgevolg primeert het menselijk karakter
en de vele dagboekfragmenten, correspondentiesnippers en vertrouwelijke mededelingen van derden blijven steeds op
de persoon gericht; de citaten uit zijn
werk helpen het karakter verduidelijken
of verklaren en niet vice-versa. Met een
verregaande grondigheid heeft S. de geringste details achterhaald die zowel op
ondergeschikte als op belangrijke punten
betrekking hebben; en daardoor uiteindelijk toch leveren wat in opzet, methode
en compositie met succes gepoogd werd
te vermijden: handleiding tot de auteur.
Op deze manner mag het nog gebeuren.
C. Tindemans
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KRULL, Edith und ROSE, Hans, Erinnerungen an das Rose-Theater — 88
pp., 32 pl. Henschel Verlag, Berlin-Ost,
1960, D.M. 4.90.
Van 1906 af tot de verwoesting in 1945,
heeft het theater der gebroeders Rose de
proletariers onder de Berlijners gezond
amusement en volwassen toneel bezorgd.
De oudste van het trio vertelt hier gemoedelijk over het beroepsamateurisme
van zijn vader, die echter door een handige repertoriumkeuze stilaan begon mee
te spreken in het Berlijnse theaterleven
tot de zoons na 1918 premieres inlegden
en daarvoor sterren engageerden, zodat
de criticifalanx voortaan ook op het noorderkwartier der stad af moest. Toch blijft
alles bij een rustig chronologisch praatje
en valt er aan systematiek en analyse
niets bijzonder te noteren. Dat de allerlaatste pagina dan vlug socialistischrealistisch moet triomferen, breekt niet
eens de gezellige kout, vermits de druk
van elders hier te opvallend blijkt.
C. Tindemans
VESTDIJK, S., Een alpenroman. 'De
Bezige Bij, Amsterdam, 404 pp., 1961,
f 14,90.
De onvermoeibare Vestdijk heeft weer
een stevige roman van over de 400 pag.
gepubliceerd, een roman die wel enig opzien zal baren. Litterair lijkt hij mij bijzonder geslaagd; het is met „De koperen
tuin- , „Het vijfde zegel" en nog een of
ander een der beste, dunkt mij, uit zijn
overtalrijk oeuvre. V. heeft de laatste tijd
nog al eens inzinkingen gehad en kan
soms, bij alle intelligente schrijfkunst,
langdradig en vervelend zijn. In deze
alpenroman is hij dit niet. Het plot zit
goed in elkaar; de figuren zijn originele,
zeer levende mensen. De sfeer van het
Zuid-Beierse berglandschap en van het
bergstadje, waar de roman zich afspeelt,
is voortreffelijk opgeroepen. Het boek
lijdt allerminst aan constructivisme en
cerebraliteit, de grote gevaren van V. Intussen concentreert zich het verhaal rond
een zeer precair gebeuren, de hartstochtelijke genegenheid van een kelnerin voor
een Hollandse mevrouw, een loge en de
centrale figuur van 'de roman, een genegenheid die plotseling ook in de mevrouw weerklank vindt. Als die genegenheid zich eens al te wild uitviert, vlucht
de kelnerin in angst naar de pastorie en
er ontstaat een heel drama. Of idie vlucht
naar de pastorie van een meisje, dat met
mannen de nodige ervaring heeft en bij
genegenheid voor abortus niet terug-

schrikt, waarschijnlijk is, betwijfel ik.
Vestdijks humanisme staat buiten alle
christendom en mist religieuze achtergrond. Hij huldigt een welwillend naturalisme, dat hartstocht als een onbedwingbare oerkracht beschouwt. Dist eigenaardig en uitzonderlijk geval heeft hij
echter met reserve en goede smaak beJ. van Heugten
handeld.
ERPENBECK, Fritz, Aus dem Theaterlegen. — Henschel Verlag, Berlin-Ost,
1959, 392 pp., 20 Bilder, D.M. 12. 85.
Een doodsimpel theaterkritiekertje is S. in
de DDR beslist niet, dat is duidelijk te
merken aan zijn scherp geformuleerde kritiek op B. Brechts systeem, aan zijn vaak
polemische aanpak van regisseurs en
theatergroepen, en aan zijn bijzonder
agressieve toon tegenover recente Oostduitse dramaturgen. Deze bloemlezing uit
radiocommentaren en tijdschriftartikelen
die ook in motieven zeer actueel is gehouden (Theater und Gesellschaft, Vom
kritischen zum sozialistischen Realismus,
Klassisches Erbe in kritischer Sicht, Stanislawski endlich ernsthaft studieren) getuigt zonder terughouding voor zijn ideologisch-communistische kijk op theater en
dramatiek: alleen wat maatschappelijk
nuttig is (en men begrijpt welke maatschappij hij op het oog heeft) blijft waardevol, wat esthetisch belangrijk of maatschappelijk afwijkend is wordt zonder
voorbehoud veroordeeld (Anouilh bijv.).
Van enig weifelen of manipuleren van
eigen inzicht is geen sprake en in 'dit
overzicht van 10 jaren is in zijn houding
geen spoor van evolutie, wel van verdere
verstarring, terug te vinden. Hoogstens
zou men zijn chronologisch opportunisme
kunnen gispen omdat de opstellen over
Brecht alle van na diens dood (augustus
1956) dateren, zodat althans van die kant
geen verweer meer te vrezen viel.
C. Tindemans
KLEIST, Heinrich von, Samtliche Werke
und Briefe. II Bande, 968 und 1076 S.,
Carl Hanser Verlag, Munchen. Zweite
Aufl., 1961, 56 D.M.
Voor de bewonderaars van de merkwaardige figuur H. van Kleist, dichter,
dramaturg, verteller en voorbeeldig briefschrijver, heeft Helmut Sembder, een der
beste Kleist-kenners, een alzijdig verzorgde en smaakvol bewerkte uitgave van
het gehele oeuvre van de dichter beschikbaar gesteld. Kleist is een alleenstaande,
geniale verschijning geweest in de Duitse
litteraire wereld. Zijn toneelwerk, waar-
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in hij graag parapsychologische toestanden behandelt (Prinz von Homburg,
Kathchen von Heilbronn), behoort tot het
beste uit Duitsiands litteratuur. Zijn
merkwaardig leven en tragisch einde verlenen deze Pruisische officier een eigenaardig relief. Ook de 'briefwisseling met
zijn zuster Ulrike tekent deze innerlijk
gekwelde, onbevredigde, in het leven verJ. van Heugten
warde mens.
KUNST EN
CULTUUR
Kerk en ruimte. Uitg. Paul Brand, Hilversum. 1961, 123 pp. f 6,90.
Paul Brand Jr. heeft bij gelegenheid van
het vijftig-jarig bestaan der uitgeverij
Paul Brand een aantal essays van bekende binnen- en buitenlandse auteurs gebundeld, die enigszins de richting van
Brands boekenfonds aangeven. Namen als
Rahner, Guardini, Congar, Danielou,
Stallaert, von Balthasar etc. zeggen genoeg omtrent het belang van de inhoud.
Een tweetal niet-katholieke theologen zijn
ook vertegenwoordigd, „Onze uitgaven,"
zegt Paul Brand Jr., „in een begeleidend
schrijven, „begeleiden, naar ik hoop, de
momentele verschuiving in het denken en
leven van de mensen." Typerend voor
deze verschuiving is op bijzondere wijze
het wellicht belangrijkste artikel uit deze
interessante bundel „Het Christendom en
de niet-christelijke godsdiensten" van
Karl Rahner. Een boeiende en smaakvol
uitgegeven jubileumpublikatie.
J. van Heugten
PLUMB, Dr. J. H. e.a., De glorie van de
Renaissance. — Elsevier, Amsterdam,
Brussel, 431 pp., f 45.
Dit kostbare en bijzonder prachtige werk
werd samengesteld door Prof. Plumb te
Cambridge, die de algemene tekst verzorgde. Daarnaast bevat het boek een
aantal monografieen van bekende vaklieden. Even belangrijk echter als de tekst
zijn de afbeeldingen van een onnoemelijk
aantal kunstprodukten, deels in kleuren,
deels in wit-zwart. Het boek verschijnt
tegelijk in meerdere talen en geeft in
beeld en woord een zeldzaam treffend en
sprekend overzicht van deze periode van
„gematigd, beschaafd, christelijk heidendom", die eindigde met de plundering
van Rome in 1527. Na enige algemene
beschouwingen worden achtereenvolgens
Florence, Milaan, Rome en Venetie als
brandpunten der Renaissance behandeld

en daarna volgen hoofdstukken over „de
mens- en over „vrouwen van de Renaissance- . De gouden eeuw van Athene en de Renaissance zijn wel de twee
grootste cultuurmomenten in de geschiedenis der mensheid. De laatste is
een eruptie van hartstocht, schoonheid
en expressiedrang op alle gebied. Het is
helaas! tevens de droevigste periode in
Gods Kerk. „De ontdekking van wereld
en mens -, zoals Burckhardt de Renaissance beschreef, blijft, ondanks allerlei
correcties en diepere peilingen van latere
historici, toch nog steeds een gelukkige
omschrijving van dit fascinerende verschijnsel. Het verrassende van deze uitgave is dat men hier niet slechts leest
over de Renaissance, doch dat men ze in
ongewone rijkdom van weergaven voor
ogen ziet. De Renaissance vertegenwoordigt het feodalisme in zijn schitterendste
gedaante, waarbij echter de schaduwzijde
gemakkelijk vergeten wordt: vorstenhoven van groter en kleiner formaat, die
zwelgen in luxe en schoonheid op kosten
der verdrukte goe-gemeente. In deze
glanswereld leidt dit ongewoon prachtige
boek de lezer binnen.
j. van Heugten
„De Keerkring", 4de map met twaalf
litho's. — Uitgave „De Keerkring", vereniging van beeldende kunstenaars, 1961.
Het wordt langzamerhand een goede gewoonte van de kunstenaarsgroep „De
Keerkring", dat zij bij de jaarlijkse tentoonstelling een map met litho's uitgeeft.
Ook dit jaar publiceert ,,De Keerkring voor de vierde maal in zijn bestaan een
verzameling litho's. In deze map zijn
twaalf prenten opgenomen van kunstenaars, alien oude getrouwe leden van
deze sympathieke groep. Het werk staat
doorgaans op hoog peil, wat ook niet
verwondert, daar de meeste medewerkers reeds veel goed werk hebben geleverd en bijgevolg hun naam hebben te
respecteren. De prijs van deze map is
aanlokkelijk laag gesteld, zodat men op
gemakkelijke voorwaarden goede kunst
kan verwerven. Wij hopen van barte,
dat „De Keerkring" met deze goede gewoonte doorgaat en nog andere, verrassende initiatieven neemt.
C. de Groot
MUSPER, H. Th., Gotische Malerie
niirdlich der Alpen. -- M. Dumont
Schauberg, Keulen, 1961, 288 pp., 240 pl.,
22 klpl., geb. D.M. 66,—.
Dit nieuwe boek van H. Th. Musper, de
directeur van de Staatsgalerie te Stuttgart, komt alles tezamen neer op een,
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overigens rechtmatige, rehabilitatie van
de Middel-Europese schilderkunst in de
14e en 15e eeuw. De Nederlanden, die
men met wat goede wil nog als een
Duitse provincie kan beschouwen, en
Engeland wordt helemaal
Frankrijk
buiten beschouwing gelaten warden
er slechts bij betrokken om het beeld of
te ronden en de eenheid van de gotische
schilderkunst benoorden de Alpen in het
licht te stellen. Zij krijgen niet veel meer
plaats dan de Duitse kunstprovincies,
waarnaar Musper zijn boek heeft ingedeeld. Deze losse wandeling door de
Duitse, Oostenrijkse, Zwitserse, Neder
landse en Franse schilderkunst komt goed
overeen met het beschrijvende en analytische karakter van het werk van Musper. Hij is niet op de eerste plaats begaan om invloeden en stijlverwantschappen op te sporen. Dit laat hij over aan de
strikt wetenschappelijke tracta ten. Hij
zelf beleeft te veel genoegen aan het bekijken, het analyseren, het vertellen van
de schilderijen zelf. Wel beschikt hij over
een grate eruditie en zijn wetenschappelijke naam heeft hij reeds vroeger gevestigd. Hier gaat hij langs de vele twistpunten van toeschrijving en interpretatie
heen, zelfs op punten waarin hij vroeger
met ,klem stelling heeft genomen. Dit belet niet dat hij toch enige vet-wondering
wekt met Bouts, Petrus Christus, Van der
Goes zonder meer bij de Hollandse
school, Broederlam bij de Franse in te
lijven. De auteur onderneemt zelfs geen
paging om deze overheveling te rechtvaardigen. Tenzij dan, zeer in het algemeen, in de inleiding waar hij deze kunstlandschappen relatief opvat en de nadruk
legt op het Europese universalisme van
de gotische schilderkunst. Het boek is
zeer mooi uitgegeven en rijk geillustreerd.
G. Bekaert
ROBERTSON, Bryan, Jackson Pollock.
— Verlag M. DuMont Schauberg, Keulen, 1960, 215 pp., 36 klpl., 133 pl., geb.
D.M. 95,—.
Met dit boek van Bryan Robertson heeft
de invloedrijkste schilder van de Amerikaanse kunst, Jackson Pollock, een monografie gekregen waar hij recht op had,
vijf jaar na zijn dood. De auteur is geen
Amerikaan, maar een Engelse kunstcriticus en zijn enthousiasme is dus geen nationaal chauvinisme. Hij ziet Pollock vanuit een brede, Europese cultuur. Hij
aarzelt zelfs niet om het werk van deze
avant-garde-schilder te analyseren met
citaten van teksten die Sir Kenneth Clark
schreef voor de Griekse beeldhouwkunst
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uit de klassieke periode. Niet hierdoor alleen is zijn monografie over Pollock
boeiend en origineel. Het boek zet in,
nog voor de titelpagina, met een reeks
aangrijpende foto's van de schilder. De
tekst zelf begint met een uitvoerige beschrijving van een der laatste werken
waarin S. het gehele oeuvre samenvat
en laat culmineren. Robertson anderstreept terecht de intieme band die werk
en leven van de kunstenaar in .dit geval
verbindt. Veel belang hecht hij ook aan
de dimensies van het Amerikaanse landschap, waarvan hij o.i. al te rechtstreeks
de uitzonderlijk-grote afmetingen van
vele schilderijen in de nieuwe Amerikaanse schilderkunst afleidt. Vanuit de
analyse van het laatste werk klimt Robertson dan op, door de verschillende
perioden heen, naar de oorsprong van
deze schildersroeping. Als wij de flap
mogen geloven zijn alle afgebeelde werken waarvoor Pollock kleur aanwendde
hij schilderde vaak monochroom —
ook in kleur afgebeeld. En dit op voortreffelijke wijze. Wie het werk van Pollock kent met zijn uiterst ingewikkelde
en scherpafgelijnde textuur en met zijn
metaalverven, weet hoe moeilijk dit is.
G. Bekaert
NEUMEYER, Alfred, Die Kunst unserer
Zeit. Versuch einer Deutung. Henry
Goverts Verlag Stuttgart, 208 pp., geillustreerd, D.M. 25.
Alfred Neumeyer heeft met dit prachtig
en rijk geillustreerd boek een goede inleiding tot het verstaan der moderne beeldende kunsten geschreven. Hij laat de
nieuwe schilderkunst beginnen met het
jaar 1888, „het jaar van Gauguins Bretonse schilderijen, van Van Goghs periode
te Aix en van Saurats en Cesanne's rijpe
scheppingen". Achtereenvolgens behandelt de auteur architectuur, beeldhouwen schilderkunst, waarbij de laatste het
leeuwenaandeel heeft. Aan de hand van
talloze reproducties tracht hij stap voor
stap de nieuwe impulsen en experimenten te verklaren, die de kunst gebracht
hebben tot de situatie, waarin zij thans
verkeert. Langs rationele weg poogt hij
de irrationele momenten te benaderen, die
de moderne kunst de doorsnee toeschouwer zo vreemd doen voorkomen. Hij beschouwt de hedendaagse kunst als een
reservoir van vitaliteit, niet als een voltooide schepping, maar als de neerslag
van een wordingsproces. Zij is niet
slechts een Joel, maar ook de weg erheen.
Voor elk ontwikkeld mens is het een belangrijk boek.
P. van Alkemade
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HENZE, Anton, Rheinische Kunstgeschichte. — L. Schwann Verlag, Diisseldorf, 1961, 624 pp., 405 pl., 53 ill., geb.
D.M. 48,—.
Anton Henze is vooral bekend als kunstcriticus en bijzonder als specialist in de
moderne kerkelijke kunst. Maar ook als
kunsthistoricus verwierf hij zich reeds
naam met zijn Westfälische Kunstgeschichte. Nu pakt hij uit met een lijvige
Rheinische Kunstgeschichte. Zonder inleiding of verantwoording begint hij met
de Karolingische kunst, behandelt daarna de kunst van de Keizerstijd, de Burgerstijd, de Vorstentijd, en trekt de geschiedenis door tot in de XIXe en XXe
eeuw. Elk van deze vijf hoofdstukken is
verdeeld in architectuur, beeldhouwkunst,
schilderkunst, en wordt aangevuld door
een historische tabel en een lijst van de
merkwaardigste monumenten uit elke
periode. Alles wordt afgesloten met een
rijke en goedgekozen illustratie. Wij zijn
het niet meer gewoon de kunsthistorie te
bedrijven zoals Henze het doet in zijn
boek. Ons ligt meer de ontdekking van
nieuwe gegevens en gedetailleerde analyse. Henze daarentegen wil op de eerste
plaats een brede en concrete synthese
voorstellen van een bepaald kunstlandschap. En ook dit is, op de wijze waarop
Henze het doet, verantwoord. Hij trekt
de voorlopige conclusies uit de nieuwste
ontdekkingen en ziet alles met een nieuw
oog. Oude gegevens ontdekt ihij opnieuw.
Binnen de eenheid van de Europese kunst
stelt de auteur de differentiatie in het
licht van de verschillende gewesten met
hun wederzijdse beinvloeding van geven
G. Bekaert
en nemen.
BRION, Marcel, Pompeji and Herculaneum. ----- Verlag M. Dumont Schauberg,
Keulen, 1960, 240 pp., 50 klpl., 82 pl.,
14 ill., geb. D.M. 44,—.

Men kent de brede belangstelling van de
Franse romancier, essayist en historicus
Marcel Brion, die zowel de plastische
kunsten als de muziek, de archeologie, de
antieke en de abstracte kunst omvat. Zijn
jongste werk is een voortreffelijke evocatie van Pompeji en Herculaneum. Hij
brengt puin van deze antieke steden opnieuw tot leven. Men ziet de steden ontstaan, geschokt worden door de aardbeving van 62, vergaan in de katastrofe
van 79. Eeuwen lang liggen de steden
onder het lava bedolven, alleen gestoord
door een of andere schattengraver of een
rijke patricier die zich een aquaduct laat
aanleggen. De eigenlijke ontdekkingsge-

schiedenis begint als een amateurswerk
en is op onze dagen een minutieuze wetenschappelijk arbeid geworden. Brion
stelt zich voor als een observer anno 1960.
Met hem wandelt men door de reeds
blootgelegde gedeelten, de vestingwallen,
de openbare gebouwen, het forum, de
tempels, de thermen. Men maakt kennis
met het priveleven in de eerste eeuw na
Chr. in kleine burgerhuizen en luxueuze
villa's. De gegevens over de kunst word
den in een afzonderlijk hoofdstuk samengevat. Voortreffelijk geillustreerd met
foto's van Edwin Smith en enkele platte.
gronden. Een bibliografie en een uitvoerig register verhogen de bruilthaarheid van dit interessante boek.
G. Bekaert
WEDD, J. A. Duncin, Form and Struktur. Wege zur Gestaltung. --, Musterschmidt, Gottingen, 1960, 96 pp., 130 ill.,
geb. 'D.M. 16,80.
Het is niet gemakkelijk bij de lectuur (die
evenzeer de tekst als de illustratie betreft) te achterhalen wat de auteur nu
precies met zijn boek heeft bedoeld. Hij
heeft een aantal foto's verzameld die de
meestal microscopische structuren van
bepaalde stoffen tonen. Naar blijkt uit de
bijtitel en de zeer uiteenlopende commentaren zijn deze foto's bedoeld als tips
voor decorateurs op zoek naar een of
ander model. Sommige van hen zijn inG. Bekaert
derdaad zeer suggestief.
NEWTON, Eric, Museum zonder muren, — Uitgeverij W. Gaade, Den Haag,
(1961), 319 pp., gen. f 18,50.
Wanneer een scheppend kunstenaar over
kunst schrijft, bestaat de mogelijkheid, dat
hij de waarde van zijn objecten naar
eigen werkmethode interpreteert. Zeer
sterke subjectiviteit, die beperkte eenzijdigheid is, lijkt dan niet uitgesloten.
Eric Newton is scheppend kunstenaar, hij
voerde als mozalekkunstenaar belangrijke opdrachten uit, en hij is ook kunstcriticus. Toch heeft hij in zijn boek ,,Museum zonder muren" eenzijdige subjectiviteit vermeden. Hij wil ons ook niet
overtuigen van wat hij mooi vindt, maar
hij voert ons bescheiden tot meer of minder beroemde kunstwerken, die_ hij op
sympathieke wijze bij ons introduceert.
Wij mogen dan zelf uitmaken of wij dat
werk kunnen waarderen. Dit boek van
Newton is daarom zeer instructief, al zal
het niet verrassen of verbazen door ge-waagde of zeer progressieve meningen.
Wellicht speelt daarbij ook de landaard
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van de schrijver een belangrijke rol. Newton brengt ons in contact met een groat
getal kunstwerken. Niet alleen hebben
schilder- en beeldhouwkunst zijn belangstelling; hij weet ook de bijzondere waarde en karakteristieke eigenschappen van
munten, email, glas, maskers, boekillustraties en tekeningen te duiden. Mij dunkt,
dat hierin ook de grootste waarde van
dit fraai uitgegeven boek ligt. Het heeft
vele afbeeldingen in kleuren, die doorgaans zeer bevredigend en dikwijls bijzonder goed zijn. Dit is eveneens een
grote verdienste, daar goede, betrouwbare kleurenreproducties moeilijk zijn te
C. de Groot
leveren.
ROH, Juliane, Abstrakte Bilder der Natur. — F. Bruckmann, Munchen, 1960,
31 pp., 24 klpl., gem. D.M. 14,—.
Dit kleine, maar precieuze boekje behandelt de verhouding van de kunst tot de
natuur en in het bijzonder de nieuwe verhouding tot de natuur die de abstracte
kunst heeft geschapen, want verhouding
blijft er. Juliane Rah, de bekende Miinchener kunstcritica, citeert ergens in
haar inleiding het aan Wilde toegeschreyen woord dat de natuur de kunst nadoet. Dit klinkt wel padoxaal, maar voor
wie het wil begrijpen bevat het een belangrijke waarheid. Wij zien de natuur
maar in de mate en op de wijze waarop
ze ons door de kunst wordt gereveleerd.
In haar boek toont J. Rah aan dat dit
woord ook in het geval van de abstracte
G. Bekaert
kunst waar blijft.
SCHODER, Raymond V., Meesterwerken der Griekse Kunst, Met 109 kleurenplaten. Vertaald. Elsevier, AmsterdamBrussel, 1961, f 33,50.
Professor Schoder uit Chicago heeft met
de uiterst zorg dit prachtige boek, dat
een goed overzicht biedt van 2000 jaar
Griekse kunst, samengesteld. De reproducties, alle in natuurlijke kleur, die een
weergave bieden van kunstwerken vanaf
de vroegste Myceense kunst tot in de
Hellenistische tijd, zijn met de grootst
mogelijke technische perfectie bewerkt,
reproducties niet alleen van de bekende
beeldwerken maar ook van vazen, munten, sieraden, wapenen etc. Een inleiding
geeft een overzicht van de Griekse plastische kunst en elke reproductie is bege-.
leid van een verklarende tekst. Elsevier
heeft het kostbaarste materiaal gebruikt
om ,deze model-uitgave te doen slagen. De
vertaling is van de hand van Dr. C.
L. Veldman
Isings.

491

SOCIOLOGIE
EN ECONOMIE
\TEN, Prof. Dr. F. J. H. M. van der,
Theorie der sociale politiek. — H. E.
Stenfert Kroese N.V., Leiden, 1961, 176
pp . ,

f

Publicaties van Prof. van der Ven zijn
steeds van een hoop wetenschappelijk gehalte. Zo ook dit werk. Het bestaat uit
twee delen, een theoretisch deel waarin
wordt behandeld begrip, doelstelling en
grenzen van de sociale politiek, en een
praktisch deel waarin de subjecten en methoden van handeling worden belicht.
Sociale politiek beschouwt schrijver als
een ars of kunde en derhalve als een toegepaste wetenschap. De opmerkingen die
hij met betrekking tot deze toegepaste
wetenschap maakt liggen op wijsgerig,
staatkundig, historisch, sociaal en economisch gebied. Die opmerkingen bijeengenomen is dat wat Prof. van der Ven
als „theorie der sociale politiek" ziet. Na
deze begripsbepaling gaat schrijver uitvoerig in op het doel waarop de sociale
politiek uiteindelijk moet zijn gericht, dat
is de gerechtigheid, om vervolgens ook
nog enige aandacht te besteden aan de
eigentijdse opvatting van „het sociale".
Na de belichting van het moderne arbeidsbestel, wordt het eerste deel afgesloten met een tweetal hoofdstukken over
de grenzen van de sociale politiek. Na
aldus het „object- van de wetenschappelijke sociale politiek te hebben behandeld, komt in het tweede , deel aan de
orde de maatschappelijke kringen en organen, die als handelend subject in het
sociaal-economisch proces optreden. Als
zodanig komen niet alleen de Staat en de
internationale gemeenschap, alsmede de
Staat en het bedrijfsleven aan de beurt,
maar eveneens wordt uitgeweid over de
onderneming, de vakvereniging en de gemengde structuren (als adhaesie-, collectief-, geleid- en algemeen verbindend verklarend contract). Tenslotte worden de
methoden van doelbepaling besproken
alsmede de vraag op welke wijze en langs
welke wegen men de eenmaal gestelde
doeleinden tot verwezenlijking tracht te
brengen. Duidelijk stelt de auteur dat van
een eigenlijk conflict tussen de economische mogelijkheid en een ethische eis
geen sprake is, omdat datgene wat de
ethische eis voorschrijft ook economisch
mogelijk is. In verband daarmee kan dan,
ook in de sociale politiek, de synthetische conceptie warden gehandhaafd, die
schrijver zo duidelijk mogelijk telkens
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weer op de voorgrond plaatst en die inhoudt het ondergeordend zijn van het
economisch doel aan de hogere doeleinden zodat er niet alleen een economische,
maar ook een sociaal-ethische en cultureel gerechtvaardigde orde ontstaat.
Een boek dat weer dan gewone aanbeveling verdient bij al wie zich voor de
sociale politiek interesseert.
J. van Lierde
WILDE, L. 0. G. de, Enquéte over het
teruglopen van de inschrijvingen in de
Belgische Universitaire Landbouwscholen. — Rijkslandbouwhogeschool, Gent,
1961, pp. 881, f 9,80.
Terwijl de bevolking van het hoger onderwijs voortdurend toeneemt, is de absolute achteruitgang van het aantal inschrijvingen aan de Belgische universitaire landbouwscholen een bevreemdend
verschijnsel, daar niettegenstaande de
vermindering der Belgische landbouwbevolking de vraag naar landbouwkundige
ingenieurs nauwelijks door het aanbod
gedekt wordt. Het grondige onderzoek
van dit fenomeen wijst op de toenemende invloed van de A 1-scholen en vooral
op de aantrekking welke uitgaat van de
licenties in biologie en biochemie. Tot
besluit van deze rijk-gedocumenteerde
studie wordt de blijvende betekenis van
een herwaardering der coärdinatie-taak
van de landbouwkundige ingenieur onJ. Kerkhofs
derstreept.
Serie Geestelijke Volksgezondheid, Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1961, 39
pp., f 1,25.
In de serie „Geestelijke Volksgezondheid- , uitgegeven in opdracht van de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid", is als brochure
nummer 19 verschenen „Lijden en geestelijke gezondheid -. In deze brochure zijn
een drietal opstellen vervat. Prof. Tellegen behandelt „Lijden aan zijn tijd", een
studie vanuit cultureel-filosofisch oogpunt. Prof. Lindeboom bewijst in zijn
werk „Lichamelijk lijden en geestelijke
gezondheid" dat het lichamelijk lijden
toch een zin kan openbaren en zulk een
geestelijke gezondheid kan verkondigen,
dat men zelfs in de smart van het eenzame lijden in staat blijkt niemands geluk te benijden en in vrede voorbij te
gaan. Tenslotte behandelt Prof. Haarsma
het lijden en de geestelijke gezondheid
in heilhistorisch perspectief, dat is in het
licht der Openbaring van de oorsprong
en bestemming van de mens.
J. v. Lierde

Stedelijk centrum en zijn functies. H. E.
Stenfert Kroese, Leiden, 1961, 46 PP.,

f 5,—.

Als publicatie van de Stichting voor
Economisch onderzoek der Universiteit
van Amsterdam verscheen in de serie
S.E.O. als nummer 16 „Het stedelijk
centrum en zijn functies" (46 blz.). In
deze brochure wordt de vraag aan de
orde gesteld of het centrum der grote
steden zijn essentiele functies staat te
verliezen. De grootste weerstand voor het
handhaven van haar functies komt van
de kant van het verkeer dat steeds intensiever wordt. Deze studie, die a.m.
belicht de opbouw van de stad, de afbrekende- en de structuurwijzigende
krachten, de betekenis van de city en het
centrum, en nog enkele andere aspecten
is ongetwijfeld interessant voor alien die
zich op een of andere manier om economiche redenen verbonden weten met een
zo belangrijk consumptiecentrum als het
stadscentrum.
J. van Lierde
MESSNER, J., Soziologie and Scholastiches Naturrecht. — Herder, Wien, 1961,
48 pp., ing. D.M. 4.
In tegenstelling met de 18e en de 19e
eeuw wordt het natuurrecht in kringen
van juristen en sociologen weer geherwaardeerd. Niettemin blijft een eng
rechtspositivisme dikwijls een juist begrip van het natuurrecht in de weg staan.
Hoe moderne sociologie en scholastiek
natuurrecht elkaar aanvullen wordt ,helder en bondig aangetoond door de grote
Oostenrijkse moralist. Een uitgelezen bibliografie over de huidige stand van de
wetenschap is in deze studie ingewerkt.
J. Kerkhofs
HOLLIS, Christopher, The Church and
Economics, Burns Oates, London 1961,
111 pp., 8 sh. 6 d.
Wat hier aangeduid wordt met „De
Kerk en het economische" is datgene wat
wij bedoelen als wij spraken van de
sociale leer der Kerk. De uiteenzetting
van deze leer neemt echter een ander dan
het bij ons gebruikelijke karakter aan,
omdat de schrijver vooral erop bedacht
is de niet-katholiek begrip te geven voor
de houding van de Kerk tegenover de
sociaal-ekonomische werkelijkheid. Behalve een beknopte maar intelligente beschouwing van de sociale encyclieken
vindt men hier een goede inleiding over
de wijze waarop de Kerk in de verschillende tijdperken verschillend tegenover de
sociale problemen stond en twee slot-
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hoofdstukken waar gesproken wordt over
de internationale verhoudingen en het
bevolkingsprobleem. Wat in deze besprekingen telkens weer frappeert is de
scherpzinnige wijze waarop de schrijver
weet aan te geven wat de Kerk wel en
wat zij niet kan: zij kan ons de oplossing
der problemen niet geven maar ons
slechts helpen cm ze in de juiste geestesgesteldheid te benaderen. Voor hem die
enigszins bekend is met de Nederlandse
litteratuur over de katholieke sociale leer,
brengt dit boekje weinig nieuws. Het kan
echter goede diensten bewijzen voor hen
die aan andersdenkenden een inzicht in
de typisch katholieke benaderingswijze
van dit soort onderwerpen willen geven.
H. Hoefnagels

BIOGRAFIE 1
SWILLENS, P. T. A., Jacob van Campen, schilder en bouwmeester. — Van
Gorcum en Comp. N.V., Assen, 1961,

301 pp., geill. f 18,50 en f 16,50.
Swillens heeft in dit boek een poging gewaagd om vele vragen omtrent leven
en werk van Jacob van Campen te beantwoorden. Hij is daar zeer goed in geslaagd. De schrijver was geen onbekende
meer op het gebied van onze 17e eeuwse
cultuurgeschiedenis. Reeds vele jaren geleden verscheen zijn degelijk werk over
Johannes Vermeer van Delft, zodat dit
nieuwe boek in zekere zin een vervolg is
op die studie. Al heeft de auteur zeer
veel nieuw materiaal moeten doorwerken, hij kon zich tech in een wereld bewegen, die hem vertrouwd was. Met
grote zorg en liefde gaat Swillens de
bronnen na, die berichten over het leven
van Van Campen. Weinig is er bekend
uit zijn jeugd, maar des te meer uit zijn
later leven: zijn reis naar Italie en de
roeping tot bouwmeester, die hij daar
wellicht opdeed, zijn belangstelling voor
stedebouwkundige projecten, zijn vriendschap met de grote mannen en vrouwen
van zijn tijd, o.a. Vondel en Huygens,
ook de inwendige strijd en crisis, die hem
tenslotte naar de R.K. Kerk voerden, dit
alles wordt door Swillens degelijk beschreven en grondig toegelicht. Swillens
heeft met deze studie baanbrekend werk
verricht. Latere onderzoekingen kunnen
misschien hier en daar nog enig detail uitdiepen, wij denken bijv. aan de periode
van zijn jeugd, maar dit werk zal men
dan altijd met veel vrucht kunnen be-

493

nutten. De uitgever zorgde voor een
mooie uitvoering van deze belangrijke
C. de Groot
studie.
CHENEVIERE, Et., L'attente dans le
silence. Le Pere Marie-Joseph Cassant. —
Desclee de Brouwer, Brugge, 1961, 252
pp., F. 135.
Dit boek is verrassend. Bij een eerste contact schijnt het leven van deze jonge Cisterciensermonnik zo weinig opvallend dat
de vraag opkomt naar het nut van zulk
een biografie. Pas op het einde ziet men
in dit simpel leven, in dit pijnlijk bestaan
van de jonge teringlijder, die edelmoedig
heel het Cistercienserleven meemaakt
zonder dat iemand in zijn omgeving zich
een idee van zijn gezondheidstoestand
vormt, hoe diep verborgen Gods werking
is, die •deze trouwe liefde ingeeft en in
stilte doet groeien tot Hij ze in het licht
van de eeuwigheid volledig openbaart.
Menselijkerwijze had niemand kunnen
vermoeden dat deze jonge mens een groat
heilige was. Op wonderbare wijze is zijn
heiligheid in een miraculeuse gebedsverhoring duidelijk geworden. In deze
uiterste geestelijke armoede van een mislukt leven lag een schat verborgen, waarvoor de moderne mens bijna geen aandacht meer heeft. Aan priesters en religieuzen, maar ook aan leken zal dit boek
een vernieuwd inzicht in Gods genadewerking brengen.
J. Beyer
HUNERMANN, Wilhelm, Des Apostel
von Turin. Tyrolia-Verlag, Innsbruck,
410 pp., 1961, 14.80 D.M.
De auteur van dit boek heeft een zogenaamd vie romancee van de H. Don
Bosco geschreven. De grate historische
lijn volgend, kleedt hij de lotgevallen, het
gehele levensverloop van de apostel van
Turijn zo in, dat het boek leest als een
spannend verhaal. Het is een volksboek
geworden dat geen wetenschappelijke pretenties heeft, waaruit echter de figuur
van Don Bosco levend en bloedwarm
naar voren treedt.
P. v. Alkemade
DEVLIN, Christopher, Poor Kit Smart.
— Rupert Hart-Davis, London, 1961,
200 pp., 16 sh.
Christopher Smart (1722-1771) is een
enigszins enigmatisch mengsel van dichter, drinkebroer, profeet, visionair en
krankzinnige. Schr. tracht met veel sympathie wat licht te brengen in zoveel
tegenstrijdigheid, waarbij hij vooral de
godsdienstige ervaringen tracht te zien
als iets anders dan uitingen van gods-
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dienstwaanzin. Voor de anglist die zich
in de literatuur van de achttiende eeuw
verdiept, is deze studie interessante
lezing; zoals echter vaak gebeurt waar
een stelling bewezen moet worden, raakt
de gestalte van de dichter zelf op den
duur toch te veel verscholen achter bewijzen, mogelijke interpretaties en geopW. Peters
perde meningen.
FILOSOFIE EN
PEDAGOGIE
HOEVEN, P. van der, Metafysica en
Fysica bij Descartes, (Proefschrift Groningen.) Gorinchem, J. Noorduyn en Zn.,
1961, 293 biz.
Schrijver behandelt in zijn proefschrift
wel het meest fundamentele probleem van
Descartes' wijsbegeerte: het verband tussen zijn metafysica en fysica. In tegenstelling met een vrij algemene opvatting daaromtrent komt hij in een diepgaand onderzoek van Descartes' geschriften, vooral ook van diens uitgebreide
correspondentie, tot de conclusie dat het
oordeel „aprioristisch" niet zonder meer
op de cartesiaanse natuurwetenschap van
toepassing is. Dit resultaat schijnt ons ten
voile verantwoord, al wordt bij de karakterisering van Descartes' wijsbegeerte
o.i. te weinig aandacht geschonken aan
de rol die het imaginatieve denken van.
Descartes in zijn metafysica heeft geE. Huffer
speeld.
KOLAKOWSKI, L., Der Memel ohne
Alternative. r Piper-Verlag, Munchen,
1960, 284 pp.
Schr. is een Pools communistisch filosofie-professor, die enige bekendheid
heeft verworven door zijn uitgesproken
anti-stalinistische houding. In deze verzameling uiterst lezenswaardige essays
valt hij niet enkel het stalinisme maar ook
een goed deel van het marxisme aan. Men
zou Kolakowski een „liberaal marxist" of
een „marxistisch liberaal" kunnen noemen: voor hem is nl. het humanitair aspect van het marxime veel belangrijker
dan zijn dogmatische inhoud. Ergens
drukt hij deze gedachte nogal brutaal uit:
„Wir sind nicht Kommunisten, weil wir
in dem Kommunismus eine geschichtliche
Notwendigkeit erkannt haben; wir sind
deshalb Kommunisten, weil wir auf der
Seite der Unterdriickten gegen ihre Unterdnicker stehen, auf der Seite der Elenden gegen ihre Hen-en, auf der Seite der
Verfolgten gegen ihre Verfolger." (p.

124). Deze zin is het overwegen waard;
indien hij het diepere denken weergeeft
van de nieuwe generatie communistische
intellectuelen, een terugkeer nl. tot
de traditionele socialistische ethiek, —
zullen wij het met de dag moeilijker hebben om de handschoen die ons uit het
Oosten (vooral uit Polen) toegeworpen
wordt, op te nemen. Wij mogen de Duitse
uitgever, die deze Poolse essays aan het
Westerse publiek voorlegt, dankbaar zijn
voor de kans die hij ons biedt kennis te
maken met een heel ander soort „Oosten" dan wij gewoonlijk kennen.
M. Grammens
ROGGENKAMP, Josef Gerhard, Die
Sowjetische Erziehung. Ihre Struktur and
ihre Tendenzen in Dokumenten dargestellt. (Sammlung „Religiose Quellenschrif ten"). Patmos-Verlag, Dusseldorf,
1961, 184 pp.
Onder impuls van de in 1944 opgerichte
„Akademie fur Padagogische Wissenschaften" van Moskou wordt in Rusland
een geweldige actie gevoerd om heel het
schoolwezen te perfectioneren tot het
middel om overal de „communistische
mens" te doen zegevieren. Leraren en opvoeders zijn dan ook de belangrijkste
staats- en partijambtenaren. Aan de
hand van een menigte citaten uit de Russische pedagogische literatuur en uit de
richtlijnen van de staatsleiders, geeft
schrijver een imposant beeld van deze
Sowjetische onderwijs-campagne.
A. Cauwelier
GESCHIEDENIS
BOER, Dr. W. den, e.a., Gestalten der
Geschiedenis. Bert Bakker-Daamen N.V.,
Den Haag, 1960, 252 pp., f 13,90.
Drie hoogleraren in de geschiedenis te
Leiden en Utrecht hebben een goede
dienst bewezen aan alien die belang stellen in deze wetenschap door een boek
samen te stellen over hun voorgangers,
d.w.z. de historiografen in vroegere
tijden. Den Boer behandelt de Oudheid,
Hugenholtz de Middeleeuwen, Locher de
Nieuwe Tijd, ieder telkens in 4 opstellen,
waarbij de laatste zelfs tot aan de hedendaagse tijd toekomt. Geen der schrijvers
bepaalt zich tot een opsomming, de verschillende geschiedschrijvers warden juist
gekozen als vertegenwoordigers van bepaalde richtingen, in een bepaalde periode. leder werkt op zijn wijze, maar
bepaalde kwesties abs objectiviteit komen
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herhaaldelijk terug en vinden bij alle
auteurs een „gematigde" oplossing. De
„ruime" behandeling van Den Boer zal
bij velen wel het best in de smaak vallen,
maar zijn taak was in zekere zin ook
eenvoudiger dan die van zijn collega's,
omdat de M.E. nog zo in onderzoek zijn
en we ons altijd nog zo dicht bij de
Nieuwe Tijd bevinden. Het is jammer,
dat het gedeelte over de M.E. aanvangt
met de „mythe", dat de Renaissance pas
de mens heeft ontdekt (105) en verder
valt nog op te merken, dat Lagarde reeds
6 delen liet verschijnen van zijn uitstekend
werk „La naissance de l'esprit lalque au
declin du moyen-age", en niet twee, zoals wordt verondersteld (166). Gioberti
is ook niet in 1823 uit Italie verdreven
(213), maar moest Sardinie in 1833 verlaten om er later als actief politicus terug
te keren en opnieuw been te gaan.
J. H. Nota
De jaren '40-'45. De Bezige Bij, Amsterdam, Contact, Antwerpen, f 34,50, B.Fr.
520.
De bezige Bij te Amsterdam heeft onder
leiding van Drs. A. H. Paape, L. en H. de
Vries een documentair werk uitgegeven,
dat de bezettingsjaren tijdens de laatste
oorlog in beeld brengt. Het is een aangrijpend boek geworden dat levendiger
dan enige beschrijving de herinnering aan
die donkere jaren oproept. Een onnoemelijk aantal foto's en reproducties van
krantenknipsels, Bekanntmachungen, etc.
etc. verplaatst de lezer onmiddellijk terug
in de bezettingsdagen, alles geordend naar
het tijdsverloop van mei '40 tot mei '45.
Wie het boek openslaat, raakt terstond
geboeid en legt het niet uit handen tot hij
het geheel doorlopen ,heeft. Velen zal dit
boek een kostbare, hoewel bittere herinnering zijn.
R. S.
PELLING, Henry, Modern Britain: A.
history of England, 1885-1955. — Nelson, London, 1961, 212 pp., 18 sh.
Dit overzicht van de Engelse geschiedenis der laatste zeventig jaren sluit een
serie-werk of over de geschiedenis van
Engeland; het betekent niet dat de voorafgaande zeven delen ook reeds verschenen zijn. Naar dit laatste deel te oordelen is de opzet van de serie een degelijke, maar populaire geschiedenis te
geven. Het boek onder bespreking is eenvoudig van opzet en interessant van inhoud, dit natuurlijk mede hierdoor dat
een groot gedeelte ervan contemporaine
geschiedenis is. De auteur laat de te be-
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handelen periode in acht phasen uiteen
vallen en bespreekt van ieder de economische en politieke aspecten; vervolgens
richt hij zijn aandacht op binnenlandse
politiek en wetgeving, om te besluiten
met een enkel woord over hetgeen zich
op sociaal, cultureel en godsdienstig gebied aan verschuivingen voordeed.
W. Peters
VARIA
WESSELING C.ss.R., P. e.a., Op het
kruispunt, een kompas tot persoonlijk geloof. — H. Nelissen, Bilthoven, 1961,
119 blz., ing. f 4,75, geb. f 5,75.
Bevat de gebundelde vastenconferenties,
ingeleid door Rector J. Keet, gehouden
door verschillende predikanen, achtereenvolgens: P. Wesseling, T. Boelaars, j.
Berentsen, S. Jelsma, M. Hensen, D. Coppes, G. A. ,Groothuis. De nieuwe opzet
van de oude lijdensmeditaties is een gelukkige •gedachte van de KRO, zoals ook
de traditie om ze in boekvorm uit te
geven. De verschillende bijdragen kunnen bijdragen tot gespreksstof of persoonlijke overweging, waartoe zij ruimschoots
gelegenheid geven. Het persoonlijke en
daarom toch meer boeiende getuigenis
van P. jelsma en ook van P. Wesseling
kan dunkt mij, inspireren tot het, in de
ondertitel genoemde, persoonlijke geloof.
De tekeningen van Wim van Overbeek
zijn van een suggestieve eenvoud. De
typografie doet prettig aan. Een vraag
brandt: waarom tech telkens „jongeren"
beklemtoond naast „ouderen", wanneer
toch beiden worden beoogd; waarom deze
„apartheid"?
J. L.
POCKET-BOEKEN
Aula-boeken. Het Spectrum, Utrecht/
Antwerpen, f 3,50.
KUHN, Alfred, Algemene zoOlogie. Vert.
Een good en instructief werk over het
dierlijke leven in zijn algemene verschijnselen, in zijn ontwikkeling ook in het
verleden.
GRAHMANN, Rudolf, De vroegste geschiedenis van de mens. Vert.
De oergeschiedenis van de mens blijft
steeds nog in nevelen gehuld. De auteur
van dit boek tracht enig licht in die
nevels te verspreiden aan de hand der
nieuwste ontdekkingen.
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Pictura-boeken. Het Spectrum, Utrecht/
Antwerpen. f 2,25.
SUER, H. A. G., Het dagelijks leven van
ooze voorouders in het midden der 19e
eeuw.
Een alleraardigst rijk geillustreerd boekje
over de Nederlandse samenleving, gewoonten en gebruiken van ruim een eeuw
geleden.
JOPPE, Jaap, De auto in grootvaders
tijd. Vert.
Een Pictura-boekje over de auto in de
eerste dertig jaren dezer eeuw in beeld
en bijschrift.
ANCELET-HUSTACHE, Jeanne. Eckhart en de mystiek van zijn tijd.
Een kundig werkje over de vaak verguisde Duitse mysticus en de mystiek in
Rijnland en de aangrenzende Nederlanden.
FRANCIS, Andre, Jazz.
Andre Francis biedt hier de jazz-liefhebbers een van veel reproducties voorzien boekje over jazz en de bekende jazzmeesters.
DAMERAU, Ir. H., Prisma-technisch
woordenboek, 2 delen.
Een woordenboek dat een twintigduizend
woorden bevat met verklaring, die alle
betrekking hebben op de techniek in
nauwer of ruimer verband.
Prisma-boeken. Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
Erasmus. Samenspraken. Vert.
Een aantal van Erasmus' Colloquia,
vroeger verschenen in de W.B., worden
hier uitgegeven, met een inleiding over
Erasmus door Busken Huet.
Sprookjes van H. C. Andersen. I en II.
Vert.
De sprookjes van Andersen zijn zo zeer
een bezit der mensheid geworden, dat ze
geen bijzondere aanbeveling behoeven.
G. K. CHESTERTON, De blamage van
Father Brown. Vert.
Dit is het vijfde en laatste prismatje over
Father Brown, de eenvoudige priester,
die elke detective te slim af is.
J. W. G. RIEL, De vestigingswet in de
praktijk.
Wie inlichtingen wenst over de vestigingswet en haar geschiedenis kan in dit
boekje zijn licht opsteken.
Prof. T. A. BIRELL, Geschiedenis van
de Engelse literatuur.
De Nijmeegse professor Birell heeft een
korte, doch zeer persoonlijke geschiedenis der Engelse letterkunde geschreven.

VERA CASPARY, Mysterie om Laura.
Een bijzonder boeiende en goed geschreven detective-story.
Italiaanse verhalen. Vert.
Dit boekje bevat een zeventiental korte
verhalen van bekende Italiaanse auteurs.
SANXAY-HOLDING, Elisabeth, De onsehuldige moordenaar. Vert.
Een eigenaardig, goed geschreven verhaal over een huismoeder, die voor haar
kinderen en haar vader de allermoeilijkste
situaties heeft te doorstaan.
EBERHART, Mignon G., Dood op de
thuisreis. Vert.
Een aangrijpende crimestory, zich afspelend op een hospitaalschip dat enige
drenkelingen opneemt.
DODD, C. H., De Bijbel in deze tijd.
Vert.
C. H. Dodd, Anglikaans theoloog, schrijft
hier op interessante wijze over de bijbel.
Hier en daar wijkt hij iets af van de
katholieke zienswijze.
BARCATA, Louis, China gaat zijn eigen
weg. Vert.
Wie over het huidige China geinstrueerd
wil worden, leze dit vlot geschreven en
goed geinformeerd boekje.
Salamanderreeks. Querido, Amsterdam,
f 1,75.
NAEFF, Top, Letje.
Een herdruk van een der bekende boeken
van Top Naeff.
HELMAN, Albert, De laaiende stilte.
Eveneens een herdruk van een der Surinaamse romans van Albert Helman.
WIESEL, Elie, De nacht. Vert.
Een aangrijpend verhaal van een Joods
jongetje dat zijn naaste familie in de dood
zag gedreven, doch zelf aan de dood ontkwam.
SMITH, Betty, Er groeit een boom in
Brooklyn. Vert. f 5,80.
DOUGLAS, Lloyd, De Mantel. Vert.
f 5,90.
Twee reuzesalamanders die goede ontspanningslectuur bieden. De eerste yenhaalt de jeugd van een volkskind uit
Brooklyn, de tweede bevat het ook verfilmde verhaal van de mantel van
Christus.
Urban-Bucher. Kohlhammer, Stuttgart,
3.60 D.M.
ROOS, Hans, Geschichte der Polnischen
Nation 1916--1960.
In kort bestek wordt hier de veel bewo
gen geschiedenis van Polen gedurende de
R. S.
laatste halve eeuw beschreven.

J. HEYRMAN S.J.

Alleen met God
Dat zo spoedig al een tweede druk van Alleen m et God nodig is, bewijst het onverwachte en grote succes van dit meditatieboek. Zoals bekend
bevat dit boek overwegingen voor elke dag van het jaar, waarvan de teksten meestal geput zijn uit de liturgie van het kerkelijk jaar, vooral uit de
epistels en evangelien. Met enige tot overweging verwerkte gebeden wordt
een andere manier van bidden beproefd. Enkele meer algemeen vereerde
heiligen worden met een of andere typische trek van hun heiligheid ter
beschouwing voorgehouden. Voor elke dag wordt een nieuwe stof opgegey en. Aileen met God is een deugdelijk meditatieboek dat voor veel gelovigen priesters, religieuzen en leken die naar verdieping en verrijking
van hun inwendig leven streven, een doeltreffende hul ls is.
Tweede druk

Fortnaat 115185 mm — 1132 hl:.

Met vier buitentekstplaten — In linnen band : 290 Fr / F. 21,50

PIERRE, DUFOYER

Voorlichting van kinderen
en jonge mensen
Van dit voortreffelijke werkje werden reeds meer dan honderdduizend exemplaren verkocht. En nog steeds blijft het een buitengewoon succes. De
presentatie is gekend: in twee afzonderlijke deeltjes waarvan het tweede de
concrete formulering bevat op afscheurbare blaadjes, die men aan de kinderen ter lezing kan geven. Een boekje dat verkelijk your iedereen geschikt
is, omdat het zo praktisch to werk gaat en nicer dan een leesboekje een
instrument is voor moeders. „Hoe zal ik het mijn kinderen zeggen? - wordt
meteen heel wat eenvoudiger aan de hand van dit dege.lijke en inch zo
duidelijk geformuleerde bock.
In de serie LIEFDE EN LEVEN
Vtitde druk

Fern-mat 125><185 mm. — 88-1- 64 biz.
Ingenaaid: 00 Fr I F. 3,90

Uitgeversmij.
Desclee de Brouwer N.V.
Belgie
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 Kapiialen: ZES MILJARD FRANK
BRUSSEL: Regentlaan, 44
ANTWERPEN: Meir, 24 – Huidevettersstraat, 33
CHARLIROI : 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
of bij de

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

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

Voor uw dochter van 12 of 15 jaar

Normaalschool 011zelieve-Yrollw-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 1NGEZONDEN BIJ DE REDACTIE
BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
ARMSTRONG AND MARKUS, Christian Faith and Greek Philosophy. - Darton,
Londen, (imp. Meulenhoff, Amsterdam), 1961, 162 pp., f 9.15.
ARNTZEN, H., Satirischer Stil in Robert Musils Der Mann Ohne Eigenschaften, H. Bouvier, Bonn, 1960, 218 pp., DM. 22,50.
Aula Boeken. E. R. EMMET, Logisch denken; H. ZBINDEN, De bedreigde mens;
R. FRUIN, Het Noorden op weg naar zelfstandigheid; Keerpunt in de fysica;
G. MURPHY, De geestelijke evolutie van de mens. - Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1961.
BEAUFORT, H. L. T. Dolly van Arnhem. - H. P. Leopold, Den Haag, 1961, 472
pp., f 4,90.
Bengels tussen 6 en 12 (Speciaal numiner van Dageraad). - K.A.V., Poststraat 11,
Brussel, 1961, 80 pp., F. 20.
Bewahrung der Demokratie im 20 Jahrhundert (Die), - E. V. Z. Verlag, Zurich,
G. F. Callenbach, Nijkerk, 1961, 253 pp., f 15,15.
BOEHM, A., HAresien der Zeit. - Herder, Freiburg, 1961, 440 pp., DM. 34,80.
BORDEWIJK, F., Tijding van ver. - Nygh en van Dittnar, Den Haag, 1961, 238
pp., f 9,90.
BOUMAN, Prof. Dr. P. J., In de ban der geschiedenis. - Van Gorcum, Assen, 1961,
110 pp., f 4,90.
BRAUN, H., Formen der Kunst. II Winder. - Verlag M. Lurz Miinchen, 1961, 233
pp., D.M. 14,80.
BUYTENDIJK, Prof. Dr. F. J. J., Academischc redevoeringen. - Dekker 6 van de
Vegt, Nijmegen, 1961, 186 pp., f 7,90.
CHEVALIER, E., Zauber der Kindheit. - Verlag H. Ellermann, Miinchen, 1961,
136 pp., D.M. 13,50.
Christen und Juden, Herausgegeben von W. Marsch und K. Thieme. - M. Grunewald Verlag, Mainz, 1961, 300 pp., D.M. 13,80.
DAISNE, Johan, Hoe schoon was mijn school. - Ontwikkeling, Antwerpen, 1961,
232 pp., geill.
DANIELOU, J., Message evangelique et culture hellenistique aux II° et III° siêcles
(Bibl. de Thdologie). - Desclêe et Cie, Doornik, 1961, 486 pp.
DAUWE, 0., Cinquante ans d'audes cliniques .... - Altiora, Averbode, 1961,
612 pp.
DHEILLY, J., Le peuple de rancienne alliance. - A la trace de Dieu, Ancien Testament. -- Ed. de l'Ecole, Parijs, 1961, 462 en 108 pp.
DIEPEN, R., e.a., Argeloos Begin, - De Toorts, Haarlem, 1961, f 7,90.
DUYNSTEE, Prof. Mr. F., Nieuw Guinea als schakel tussen Nederland en Indonesia.
- De Bezige Bij, Amsterdam, 1961, 431 pp., f 4,50.
DIJKHU1S, Dr. J. H., Het beoordelen in de psychologie. - J. Bijleveld, Utrecht,
1961, 144 pp., f 11,90.
ELLERBECK, J. P. W., De wereld van de zieke mens (Jaren der volwassenheid). -De Toorts, Haarlem, 1961, 172 pp., f 9,50.
FORTMANN, Prof. Dr. H. M. M., Werkelijkheid en waarde, - Paul Brand, Hilversum, 1961, 275 pp.
FOWLIE, W., Dionysos in Paris. - Langen-Muller-Verlag, Munchen, 1961, 288
pp., D.M. 16,80.
FRANZ, M. L. von, e.a., Das Bose. - Rascher-Verlag, Zuerich, 1961, 262 pp.
FRISCH, H., Symbolik and Tragik in Hebbels Dramen. - H. Bouvier, Bonn. 1961.
192 pp., D.M. 9,80.
GALLICO, P., Confessions of a story-teller. - Michael Joseph, Londen, 1961, 434
pp., 21 Sh.
GOGOL, N. The Devine Liturgy of the Russian Orthodox Church. - Da rton Londen, (Imp. Meulenhoff, Amsterdam), 1961, 67 pp., f 4,10.
GOUDRIAAN, Prof. Dr. Ir. J., Vriend en vijand. - De Bezige Bij. Amsterdam,
1961, 280 pp., f 4,50.
HAAREN, J. van, Troost der bergrede. - Paul Brand, Hilversum, 1961, 167 pp.,
f 7,90.
HERMANS, S.J., J., Geloven in de twintigste eeuw. - L. Malmberg, Den Bosch,
1961, 155 pp., f 4,75.
HOU TRIJVE, I. van, Beschouwend gebed. -- De Vroente, Kasterlee, 1961, 106 pp.,
F . 45.
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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:

ZWEVEGEM

HUIZINGA, L., Vlucht van Morotai. .- H. P. Leopold, Den Haag, 1961, 252 pp.,
f 8,90.
ISAMBERT, F. A., Christianisme et classe ouvriêre. - Casterman, Doornik, 1961,
264 pp., F. 120.
JACOB, E. F., The fiftheenth Century 1399 - 1485. - Clarendon Press, Oxford,
1961, XVIII - 776 pp., 6 Ktn., sh. 38.
KUEHNEL, J., Aan zuivere bronnen. ---- De Vroente, Kasterlee, 1961, 88 pp., F. 45.
LAMBERTY. M.. Wat is Westerse cultuur? - Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1961, 126 pp., F. 70.
LUNDERS, L., La censure des films et l'admission des enfants au cinema a travers
le monde..--- C.E.P., Brussel, 1961, 508 pp., F. 450.
MARCEL, G., Die Stunde des Theaters..--- Langen-Muller-Verlag, Munchen, 1961,
260 pp., D.M. 16,80.
MELLOR, A., La torture, -- Mame, Tours, 1961, 420 pp., NF. 9,87.
MERTENS, H., Bidden in geest en waarheid. - De Vroente, Kasterlee, 1961, 208
pp., F. 90.
NAASTEPAD, Th. J. M., Het scharlaken snoer. - Paul Brand, Hilversum, 1961,
227 pp., f 8,90.
OVERHOFF, J., Eine familie aus Megara. - Jacob Hegner, Koln, 1961, 181 pp.,
D.M. 11,80.
PANK, W., De honger in de wereld. -- De Vroente, Kasterlee, 1961, 208 pp., F. 85.
PERQUIN, S.J., Prof. Dr. N., Concrete opvoeding. - Paul Brand, Hilversum, 1961,
219 pp.
PERRE, R. van De, Verten en grenzen. - Ninove, Okegembaan, 268, 1961, 40 pp.,
F. 40.
PLOEG, J. G. van der, Orienterings punten rond het sociale werk. -- W. P. van
Stockum, Den Haag, 1961, 93 pp., f 3.
PUTNAM, Vii, Mijn huis is de vrijheid, -- Standaard Boekhandel, Antwerpen, 1961,
170 pp., F. 75.
RADECKI, iSigismund von, Ein Zimmer mit aussicht, - Jacob Hegner Verlag, Koln
und Olten, 1961, 344 pp., D.M. 17,80.
RAHNER, Karl, Nieuwe theologische verkenningstochten. - De Spaarnestad, Haarlem, 1961, 303 pp., f 10,50.
RENOU, A. en FRANCHET, C., David, -- Tobie et son temps. -- Ed. de l'Ecole,
Parijs, 1961, 222 - 158 pp., rijk geillustreerd.
ROSKAM, K. L., Aileen voor Blanken. - De Bezige Bij, Amsterdam, 1961, 136 pp.,
f 4,50.
RUYSLINCK, Ward, Het dal van Hinnom. - Manteau, Brussel, 1961, 400 pp.,
f 14,50.
SCHAPER, Edzard, Macht und Freiheit. - Jacob Hegner, Koln, 384 pp., D.M. 10.80.
SCHODER, R. V., Meesterwerken van de Griekse Kunst. - Elsevier, Amsterdam,
Brussel, 1961, 96 pp., + tekst, f 33,50.
SCHNACKENBURG, K., Die Kirche im Neuen Testament. - Herder, Freiburg,
1961, 172 pp., D.M. 10,80.
SILLEM, Edward, Ways of Thinking about God. - Darton, Londen, (imp. J. Meulenhoff), Amsterdam, 1961, 190 pp., f 11,30.
SMELIK, Dr. E. L., De ethiek in de verkondiging. - G. F. Callenbach, Nijkerk,
1961, 128 pp., f 6,50.
SPAENDONCK, J. A. S. van, Kinderen in de waarheid. - Helmond, Helmond,
1961, 170 pp., 1 9,50.
TRIMBOS, Dr. C. J. B. J., Gehuwd en ongehuwd. - Paul Brand, Hilversum, 1961,
227 pp., f 6,90.
TURNELL, M., Modern Literature and Christian Faith. - Darton, Londen, (Imp.
J. Meulenhoff, Amsterdam), 1961, 69 pp., f 7,65.
Urban-Bucher. G. WIDENGREN, Mani und der Manichaismus. - W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, (Imp. Meulenhoff, Amsterdam), 1961, 159 pp., f 5,45.
VAART-SMIT, van der, Geboren zu Bethlehem. - Patmos Verlag, Dusseldorf,
1961, 182 pp., D.M. 9,80.
VERROEN, Dolf, Onderdak, - H. P. Leopold, Den Haag, 1961, 133 pp., f 4,50.
VESTDIJK, Simon, Alpenroman. - De Bezige Bij, Amsterdam, 1961, 408 pp.,
1 14,90.
VISSCHER, Lode De, Kruispunten. -- Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1961,
156 pp., F. 75.
VREE, Paul De, Close-up der Vlaamse dichtkunst van nu. 2 (Otosilben, 8). - De
Tafelronde, Antwerpen, 1961, 36 pp., F. 20.

Stanciaarci gtet cnieutuoiltaci - Sportweretd
Een van beide bladen moet U lezen!
Em. Jactpriaittlaan 127, Brussel

KARDINAAL

VAN

ROEY-INSTITUUT

Zusters der Christeh i ke Scholen
VORSELAAR

I. NORM AALONDERWIJS :
– 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, Gestieht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patienten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrtje, betalende vrouwelijke patienten.
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.

WAGNER, G., Die Forschung zwischen Wissen and Gewissen. — G. F. Callenbach, Nijkerk, 1961, 62 pp., f 4,95.
WATKIN, E. I., The Church in Council, — Darton, Londen. (Imp. Meulenhoff,
Amsterdam), 1961, 227 pp., f 11,30.
WAUTERS, A., c.a., Le monde communiste et la crise du Congo-Belge. — Ed.
Institut Solvay, Brussel, 1961, 176 pp.
WEEMAES, M., Spreekt tot elkander in Psalmen. — De Vroente, Kasterlee, 1961,
24 pp., F. 10.
WINTER, M., Saint Peter and the Popes, — Darton, Londen, (Imp. Meulenhoff,
Amsterdam), 1961, 232 pp., f 14,50.
Windroos Serie. H. ANDREUS, Groen land; G. VAN DER GRAFT, Een scads
mens. — Uitg. Holland, Amsterdam, 1961.
WONG LUN HING, Dr. F. J. H., Prostitutie. — J. Bijleveld, Utrecht, 1961, 163 pp.,
f 12,90.

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij - Kortrijk
,.
nodigt alle

Fluweel-,
Tapijt- en
Zwaardoekweverijen

uit met haar in contact to treden

brochures en boekwerk
nota's, kwitanties
reclamefolders
enveloppen, briefpapier
jaarverslagen
propramma's
alle soorten plaatwerk

drukkerij
kroostweg 147 b zeist holland postbus 64 telefoon (03404) 5741

sint
gregoriushuis

UNIYERSITA1RE Ste ELISABETHSCHOOL
VOOR ZIEKENVERPLEEGSTERS EN VROEDYROUWEN,
gehecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven,
bestuurd door de Zusters van Lief de 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 financien
buitenlandse bijdragen
universitaire kronieken
brieven van lezers
Vraagt een proefabonnement
BRUSSEL – Koningstraat 105 – tel.: 17.21.30 en 18.27.27

SCHEERDERS

VA N

KERCKHOVE'S

VERENIGDE FABRIEKEN N.V.

ST—NIKIAAS

TELEFOON: 76.35.01 (7 lijnen)

Kent U

MARBRABEL
een nieuwe, moderne marmer-fegel

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).

St-gozeiinotituut - 4Eiektek1
Telefoon 81.391

SCHOOL ii,

autse-Marie ll

Z
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ISABELLALEI 18 - ANTWERPEN - TELEFOON 301707

Kinderverzorgsters en Verpleeg-aspiranten vanaf
Inlichtingen in de school : alle dagen van

10-12

15

jaar.

en van 2-5 h.

Uitgezonderd 's zaterdags. / Prospektus wordt op aanvraag gezonden.
...

Broeders van Liefde
Jongens van 12 tot 17 jaar die wensen opgeleid te worden tot
*
*

Broeder-Onderwijzer
Broeder-Missionaris

kunnen zich richten tot

* Broeder-Verpleger
* Broeder-Jeugdleider

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 I E F D E, Stropstraat 125 GENT.

Sedert 1870 legt de

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

t4,41eitxpoliesz „Sint Jozef"
OVERUSE (BRABANT)

Grieks-Latijnse humaniora en voorbereidende klas
Internaat 3-‘) externaat
Onder leiding van de Missionarissen van Steyl
WAVERSE STEENWEG 96 — TELEFOON (02) 57 71 68

S1NT-JOZEFSINSTITUUT DOCHTERS
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Het huwelijk in heilshistorisch perspectief

P. SCHOONENBERG S.J.

ENS. zijn is geschiedenis. Er is geen aspect van ons bestaan dat
zich niet langzaam tot zijn tegenwoordige gestalte heeft ontwikkeld. De mens is steeds ingrijpender de aarde gaan beheersen: als verzamelaar, als jager, als veefokker, als landbouwer, als industrieel.
Steeds groter, ingrijpender maar ook fijner en persoonlijker is de gemeenschap die mens en mens aangaan: van stamstaat tot wereldver-,
band, van slavernij tot arbeidsgemeenschap, van patriarchale sibbe tot
democratisch gezin. Ook in zijn verhouding tot God ontwikkelt zich de
mens: hij zoekt Hem op hoogten of in tempels tussen zijn eigen huizen,
hij bouwt cultus en mythologie. Veel belangrijker is het dat God zelf
zich steeds dieper en groter laat vinden. Hij wil dat alle mensen zalig
worden en tot de kennis der waarheid komen, en op de lange weg daarheen is Hij reeds met zijn genade bij de mens, vanaf het paradijs der
eerste ontmoeting en ook telkens weer als de zonde in de wereld gekomen is. VOOr Abraham ligt geen vacuum, maar een geschiedenis van
heil en onheil, een verward gesprek tussen God en mens, dat God in
Israel tot klaarheid brengt alvorens zijn eeuwig Woord in ons bestaan
uit to spreken.
In deze geschiedenis staat het huwelijk. In het scheppingsverhaal van
Gen. 1 wordt het man-en-vrouw-zijn en het zich vermenigvuldigen van
de mens in verband gebracht met het beheersen van de aarde en met
Gods ordening. Deze betrekkingen tot aarde, medemens en God raken
elkander altijd, zij verstrengelen zich bij uitstek in het huwelijk. De
arbeidsverdeling in de primitieve mensheid bepaalt mede het vader- of
moederrechtelijk karakter van de families ook vandaag zien we de verhouding in het gezin tussen de gehuwden zelf zich wijzigen doordat de
arbeid de man uit huis wegvoert. Sterker nog stelt de huidige stedencultuur de vraag naar de verhouding der huwelijksdoeleinden. Toch is
allereerst de mate waarin de mens zijn medemens, de man de vrouw, als
persoon ziet en aanvaardt de diepst bepalende factor in het huwelijk.
En de verhouding tot de medemens staat in sterke wisselwerking met
die tot God, gezien nu eenmaal het tweede gebod aan het eerste gelijk
is. De mens ervaart in het huwelijk de nabijheid van God als schepper
en de afstraling van de gemeenschap die Hij de mensen aanbiedt. Maus

M

31 Streven - kg. XV. Deel I. maart 1962
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Leo XIII zegt dan ook dat het huwelijk altijd door de mensen beleefd is
als heilig. We zullen daarom de geschiedenis van het huwelijk in zijn
hoogtepunten kunnen nagaan als we zijn plaats zoeken in de heilsgeschiedenis der mensheid, welke zelf weer haar hoogtepunten heeft in
de historie van Israel en de Kerk.
Monogamie
Voor ons christelijk, ja voor ons Europees besef is het huwelijk monogaam, de verbinding van 66n man en &al. vrouw. Op meerdere plaatsen en tijden heeft het monogame karakter van het huwelijk zich ontwikkeld. Binnen de joods-christelijke openbaring is tegelijk daarmee
het inzicht ontstaan dat het monogame huwelijk gevestigd ligt in het
wezen van de mens, en daarmee in de scheppingswil van God zelf.
Wel is ook hier de opgang geleidelijk. Het uitgangspunt van Israel
ligt daarbij vrij laag, lager b.v. dan de oud-Babylonische wetgeving van
de codex Hammurabi, die verschillende vormen van concubinaat slechts
als ondergeordend aan het in principe monogame huwelijk toelaat, terwijl in Egypte de echtscheiding onbekend is. Daartegenover hebben
Israels aartsvaders en ook vaak mannen nit de vroege koningstijd meer
dan 66n echtgenote in de eigenlijke zin. In de mozaische wet wordt de
polygamie als normaal verondersteld (Ex. 21, 10; Lev. 18, 17v, Deut.
21, 15-17). Wanneer echter in de jongere wijsheidsliteratuur de goede
vrouw geprezen wordt, of ook de kwade gelaakt, dan vinden we een
andere achtergrond. Hier is steeds sprake van de verhouding van 6.6n
vrouw tot 66n man:

Wie een vrouw neemt, wint een kostbaar goed,
een hulp hem gelijk, een zuil om to steunen (Eccl. 36, 24).
Vriend en makker geven op tijd hun raad,
maar daarboven gaat een verstandige vrouw (Eccl. 40, 23).
We kunnen ons voorstellen dat in deze groei in het praktizeren en
waarderen van de monogamie ook het paradijsverhaal, waarop wij
reeds een zinspeling hoorden, zijn invloed heeft uitgeoefend. De vrouw
is daar, tegenover de dieren, de hulp die aan de man gelijk is, en zijn
enige deelgenote in het menselijk bestaan: „zij worden een vlees" (Gen.
2, 24 ).
Overigens ligt de definitieve stap naar de monogamie pas in het
Nieuwe Testament, in een uitspraak van Jesus zelf. In zijn tijd had in
het jodendom, evenals in de Grieks-Romeinse wereld, de gelijkajdige
polygamie wel praktisch afgedaan, maar het verstoten van een vrouw
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was normaal. Onder de joden bestond alleen het dispuut of een man
zijn vrouw slechts verstoten mocht om een zwaarwichtige reden, of,
zoals de lakse casuisten meenden, „om welke reden dan ook" (Mt.
19, 3). Wanneer aan Jesus deze leermening ter beoordeling wordt
voorgelegd, wijst Hij haar af. Daarbij geeft Hij echter evenmin zijn
goedkeuring aan de strengere voorwaarden voor de scheiding, neen,
Hij poneert de volstrekte onscheidbaarheid. Deze uitspraak vinden we
bij Markus (10, 2-12), tweemaal bij Matthews (5, 31v; 19, 3-10), bij
Lukas (16, 18). Paulus zal er later op reflecteren: „De gehuwden beveel ik, of liever niet ik, maar de Heer: de vrouw mag niet scheiden van
haar man. Is dit Loch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich
met haar man verzoenen. Evenmin mag de man zijn vrouw verstoten"
(1 Kor. 7, 10v). Tevoren had de Apostel ook in de beleving van het
huwelijk beider rechten gelijk gesteld: „Niet de vrouw heeft de beschikking over haar eigen lichaam, maar haar man; evenmin heeft de man te
beschikken over zijn eigen lichaam, maar zijn vrouw" (1 Kor. 7, 4).
Man en vrouw hebben zich voor het leven als gelijken aan elkander
gegeven: zo is het huwelijk sinds Christus.
Jesus' gesprek met de Farizeeen en met zijn leerlingen, zoals dit beschreven staat in Mk. 10 en Mt. 19, maakt geheel de indruk van naar
het leven geschetst te zijn. Niettemin is het niet de eerste zorg der geinspireerde schrijvers geweest, de woorden van Christus precies naar
de letter over te leveren; veeleer gaven zij, getrouw aan de bedoeling
van de Heer, deze woorden weer zoals ze van betekenis waren voor de
situatie van de Kerk op dat ogenblik. Daarom plaatst Lukas, en ook
Matthews de eerste keer (5, 31v), Jesus' uitspraak over de onontbindbaarheid van het huwelijk in een ander tekstverband. Paulus spreekt in
de losse maatschappij van Korinthe niet van het wegzenden door de
man maar van het weglopen van de vrouw zelf. Bijzonder worden wij
de „Sitz im Leben" gewaar in de toevoeging die alleen Matthews geeft
(5, 32; 19, 9), een toevoeging die op het eerste gezicht een beperking
lijkt van Jesus' elders zo volstrekte uitspraak, de woorden: „behalve in
geval van ontucht". Matthews' evangelie is gezicht op christenen uit het
jodendom en toont bijzonder interesse voor de vervulling van de wet in
het Nieuwe Testament (zie Mt. 5, 17-19). De joodse wet verbood te
huwen in bepaalde graden van verwantschap (Lev. 18, 6-18), iets wat
bij de omringende heidenvolkeren nogal voorkwam. De huwelijken in
die verboden graden golden voor de jood als een ongeoorloofde verbinding, concubinaat, ontucht. Ook de christenen uit het jodendom
dachten er zo over; vandaar dat Jakobus op het apostel-concilie voorstelt dat degenen die uit het heidendom tot de Kerk overgaan wel van
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het geheel der joodse wet ontslagen zullen zijn maar zich toch van
enige Bingen hebben te onthouden, o.a. van „ontucht" ( Hand. 15, 20).
Welnu, het lijkt het meest waarschijnlijk dat ook Mattheas deze „ontucht" op het oog heeft in de clausule die alleen in zijn evangelie aan
Jesus' uitspraak is toegevoegd. Die clausule betekent dan: deze onverbreekbaarheid geldt niet voor de verbinding die geen huwelijk is maar
ontucht. Zo gezien is de clausule een nadere bepaling van wat onder
„huwelijk- verstaan moet worden, maar geen uitzondering op de onontbindbaarheid. Dat de Heer een dergelijke uitzondering gemaakt zou
hebben, lijkt ook hoogst onwaarschijnlijk, gezien het felt dat de uitspraak door Paulus als absoluut wordt opgevat en in de tekst van Markus en Lukas zonder voorbehoud weergegeven, terwijl nog bij Mattheiis
zelf Jesus' leerlingen het harde van dit woord blijken te beseffen: „Als
de verhouding tussen man en vrouw zo is, kan men beter niet trouwen( Mt. 19, 10). Wanneer de afgescheiden oosterse kerken en het protestantisme een huwelijksontbinding mogelijk achten na overspel ( echtbreuk ) , kunnen zij zich in elk geval niet op deze tekst beroepen, waarin
immers „overspel", dat in de Bijbel van „ontucht - onderscheiden is, niet
voorkomt. Dit wil niet zeggen dat de clausule bij Mattheiis voor ons
alleen maar antiquarische betekenis heeft. Ze laat ons zien dat de Kerk,
wanneer zij Christus' wet over het huwelijk verkondigt, daarbij de plicht
heeft uit te maken wat een huwelijk is en wat niet. Dit kan actueel zijn
niet alleen voor verbintenissen in verboden Braden, maar ook voor verbintenissen die niet zijn aangegaan met die vrijheid en dat inzicht die in
een bepaalde cultuursituatie voor een huwelijk nodig zijn.
We zagen reeds hoe de schrijver van het paradijsverhaal aan het
begin van de mensheid de instelling van het huwelijk plaatst, dat hij als
monogaam aftekent ( Gen. 2, 24). Bij Markus (10, 6) en Mattheiis
beroept Jesus zich op deze tekst, maakt hem nog uitdrukkelijker door in
plaats van „zij": „deze twee" te zeggen en flankeert hem met het woord
van Gen. 1, 27 over de schepping van beide geslachten: „Hebt gij niet
gelezen, dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt
heeft en gezegd heeft: Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen worden een
vlees? Zo zijn zij dus niet langer twee, een vlees als zij geworden zijn.
Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden" ( Mt.
19, 4-6). De bijbelse oergeschiedenis bedoelt ons allereerst te beleren
over Gods plan, niet over de materiele inhoud van prehistorie en paleontologie. Daarom moeten wij in de woorden van Genesis en ook in.
Jesus' beroep daarop een uitspraak zien over het wezen. Het blijft mogelijk dat het monogame huwelijk de vrucht is van een ontwikkeling,
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maar dan is die ontwikkeling het tot uiting komen van een wezenswet
en een scheppingsordening en mag daarom niet ongedaan gemaakt
worden. Overigens geeft de geschiedenis van het huwelijk allerminst
een loutere opgang te zien. Er is daarin ook plaats voor een teruggang
of stilstand, die in de mozaische wet getolereerd is, aldus Jesus, „om de
hardheid van uw hart" (Mk. 10, 5; Mt. 19, 8). Als er een evolutie van
het huwelijk is, dan is die mede beinvloed door de zonde die in de wereld is binnengetreden. Wanneer Christus echter Gods plan herstelt,
dan impliceert dit dat Hij ook de heilsbetrekking herstelt waarin het
menselijk hart geopend is voor de persoonlijke lief de die het monogame
en onontbindbare huwelijk vraagt. Dan is het huwelijk in Hem ook
gekomen tot de voiheid van zijn betrekking tot God.
Huwelijk en verbond
De mensheid heeft vele beelden geprojecteerd van de gemeenschap
die God haar aanbiedt, maar de oude bekoring om door eigen greep
aan God gelijk te worden heeft daarbij danig meegespeeld. Zo zien wij
allerlei mythen van huwelijken tussen goden en mensen en van de kinderen daaraan ontsproten. Dit alles moest verdwijnen Coen voor Israel
de dialoog tussen God en mens tot helderheid kwam. Jahweh is eerst
de ongenaakbare God van de Sinai, die in soevereine uitverkiezing zich
met zijn yolk verbindt, niet door versmelting van natuur maar door
persoonlijke en historische ontmoeting. Pas wanneer dit vaststaat zal
Jahweh zich ook in zijn tederheid tonen, als Vader voor zijn eerstgeborene. Dan mag zijn yolk Hem ook gaan zien als Bruidegom, of liever
als Echtgenoot. Een enkele maal worden daarbij terloops de onvolmaakte, polygame trekken van het menselijk huwelijk uit die tijd op de
verbintenissen tussen Jahweh en yolk geprojecteerd (Ez. 23, 4), maar
van Osee tot het Hooglied wordt Loch overheersend de persoonlijke
huwelijksliefde van God tot zijn &lige echtgenote beschreven. Vooral
bij Osee ontroert ons Jahweh's trouw tegenover de echtbreuk van zijn
yolk, en in het Hooglied leven we de geschiedenis waarin Gods trouw
de ontrouw van zijn bruid tenslotte overwint. In het Nieuwe Testament
is de rol van bruidegom of echtgenoot geheel op Christus overgegaan.
Zijn bruid of echtgenote is nu het nieuwe Israel, de Kerk, als plaatselijke gemeente (2 Kor. 11, 2), meestal in haar geheel (Ef. 5, 25-32;
Apok. 21, 2. 9). Deze verhouding van de verheerlijkte Christus tot zijn
Kerk zal van belang blijken voor het huwelijk binnen die Kerk, m'eêr
nog dan de woorden die Jesus in zijn aardse leven over het huwelijk
heeft gesproken.
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Het christelijk huwelijk immers heeft tot de verbintenis tussen Chris
tus en de Kerk een dubbele verhouding: het is van die verbintenis de
afbeelding en het is erin opgenomen. In het Oude Testament was het
menselijk huwelijk het uitgangspunt vanwaaruit gesproken werd over
het verbond tussen Jahweh en Israel, maar bij Paulus ligt de verhouding andersom. Daar is het verbond tussen het mensgeworden Woord
en de Kerk, het verbond dat juist om die menswording zovele malen
meer een huwelijk mag heden, zelf het voorbeeld dat laat zien hoe het
huwelijk tussen de christenen is, of liever: hoe het moet zijn. Het is
voorbeeld van liefdevolle overgave en ontvangenis, en daarmee ook
voorbeeld van de diepste vereniging die op menselijk plan mogelijk is.
Maar het huwelijk tussen christenen heeft het verbond Christus-Kerk
niet alleen als een voorbeeld boven zich staan, het is in dit verbond ook
opgenomen en wordt er als het ware door doorsneden. De relatie van
de Kerk tot haar Heer en Bruidegom is eigen aan ieder christen, want
de Kerk zweeft niet boven ons maar bestaat in ons. Wij zijn heden
geneigd de huwelijksrelatie met Christus hoogstens nog toe to schrijven
aan de ziel, maar Paulus noemt hier nu juist het lichaam: „Het lichaam
is . . . . voor de Heer, en de Heer voor het lichaam" ( 1 Kor. 6, 13). Het
laatste zinsdeel, dat de verhouding wederkerig maakt, laat ons het
huwelijkskarakter zien van ons aller toebehoren aan Christus: hier is
immers dezelfde wederkerigheid van toebehoren in het lichaam aanwezig die we Paulus reeds hoorden verkondigen met betrekking tot man
en vrouw (1 Kor. 7, 4 ). De relatie tussen twee gehuwde christenen is
dus in het verbond Christus-Kerk opgenomen, ja wordt erdoor doorsneden, en dit zal voor hun huwelijk consequenties hebben.
Dit alles betekent veel voor het christelijk huwelijk, veel dat de Kerk
in de loop der eeuwen nog geleidelijk duidelijker zal inzien en verwoorden. Het is een basis van de sacramentaliteit van het huwelijk, waarover straks. Nu mogen even twee aspecten worden aangestipt die onmiddellijk met de zojuist beschrevene gegeven zijn. Het eerste is de
verhevenheid van het huwelijk dat geheel in Christus is, boven het
huwelijk dat daartoe nog slechts op weg is. Het huwelijk van ongedoopten is niet alleen maar „natuurlijk (evenmin als het overige van
hun bestaan), er zijn in de mensheid geen heilshistorische vacua. Maar
er zijn wel ontwikkelingsgebieden, er is wel een opgang naar de voile
gemeenschap met Christus in zijn Kerk. Aangezien nu al het menselijke
op die gemeenschap is gericht, ligt het voor de hand dat dit menselijke
ook daarin pas zijn volle ontplooiing krijgt en zolang het die nog niet
bereikt heeft daartoe open staat. Vanuit deze overweging kunnen wij
begrijpen dat Paulus de gehuwde die tot het geloof komt, niet gebon-
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den acht aan zijn of haar huwelijk wanneer de niet-gelovige partij wil
scheiden (1 Kor. 7, 15), het zgn. privilegium paulinum. Maar daarbij
moet worden aangetekend dat de Apostel tevoren zegt dat als de nietgelovige aan het huwelijk vasthoudt, de gelovige dit ook moet doen. De
scheiding kan worden toegestaan omwille van de trouw aan het geloof,
maar allerminst om menselijke ontrouw te sanctioneren.
Het christelijk huwelijk heeft als levensstaat een zeer hoge plaats
gekregen. Toch is er nog een christelijke levensstaat, waarin het verbond tussen Christus en de Kerk nu niet nagebeeld, maar direct beleefd
wordt, en wel in het afzien van elk huwelijk. Deze om Christus gekozen
maagdelijkheid is de uitdrukking van de huwelijksband tussen Christus
en de Kerk, door het afzien van iets „en creux", maar tevens door onmiddellijke beleving. Paulus noemt het kiezen daarvan „beter" dan het
huwen (1 Kor. 7, 38) en het Concilie van Trente (Dz. 980) neemt dit
over. Overigens zegt de Apostel erbij dat ieder in dit opzicht zijn eigen
genade heeft (1 Kor. 7, 7). De verhevenheid van de meer directe band
met Christus doet niets af aan al het heilige dat om de zo juist beschreven status van het huwelijk daaraan moet worden toegekend. Een oud
concilie in Klein-Azie veroordeelt dan ook hen die uit verachting voor
het huwelijk de maagdelijkheid kiezen. Men mag haar evenmin kiezen
louter om haar hogere waarde in abstracto, want ieder moet speuren
wat voor hem is weggelegd. En het beleven der maagdelijkheid is niet
per se verdienstelijker, want verdienste hangt niet af van de staat waarin men leeft, maar van de lief de waarmee men daarin leeft. Dit gezegd
zijnde, menen wij ook van de gehuwden die achting voor de maagdelijkheid te molten vragen die een positieve openheid voor de roeping
daartoe in hun kinderen tot gevolg heeft. Christelijke ouders zullen
deze roeping bij hun kinderen beproeven, maar ze niet tevoren uitsluiten.

Sacrament
De boeken van het Nieuwe Testament zeggen dus diepe dingen over
de huwelijksstaat; dat de huwelijkssluiting een sacrament is, zeggen ze
met geen woord. Niet alleen gebruiken ze de term „sacrament" niet
(als in Ef. 5, 32 het huwelijk mustèrion, lat. sacramentum, genoemd
wordt, heeft dat niet de betekenis van ons „sacrament"), ze laten ook
niet — gelijk dat bij doopsel en Eucharistie wel het geval is — een ritus
zien die wij als sacrament kunnen herkennen. Toch meent het Concilie
van Trente dat Ef. 5 de sacramentaliteit van het huwelijk suggereert
(innuit: Dz. 969), en ik zou ditzelfde willen zeggen met betrekking tot
de gedachten die Paulus in 1 Kor. 6 en 7 heeft neergeschreven. Wij
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berusten gewoonlijk bij een definitie van sacrament als een tekenhandeling die genade aanduidt en ook geeft, welk geven dan mogelijk is
door de instelling van Christus. Het is echter de vraag of niet elk woord
van mens tot mens en elke interpersoonlijke tekenhandeling menselijke
gemeenschap aanduidt en geeft, en of dus niet in het lichaam van Christus dat de Kerk is elke verkondiging en elk teken van wijding of verbondenheid de godmenselijke gemeenschap of het leven der genade
aanduidt en geeft. Als dit waar is, dan moet aan de definitie van het
sacrament nog iets worden toegevoegd, waardoor juist de bekende
zeven zich van de andere genadetekenen in de Kerk onderscheiden.
We zouden ze willen zien als die genadegevende tekenhandelingen
waarin de heilsmededeling van Christus aan zijn Kerk wordt uitgebeeld
in het samenspel van bedienaar en ontvanger en die tevens betrekking
hebben op de centrale momenten van ons bestaan.
Vatten wij de sacramenten aldus op, dan suggereren de nieuwtestamentische teksten over de huwelijksstaat inderdaad zeer sterk dat de
huwelijkssluiting een sacrament is. Wanneer volgens Ef. 5 man en
vrouw voor elkander Christus en de Kerk vertegenwoordigen in heel
hun huwelijksleven, dan doen zij dat zonder twijfel ook in de tekenhandeling waarmee ze dat leven beginnen, m.a.w. dan zijn ze voor
elkander ook bedienaar en ontvanger van een sacrament. Daarentegen
is het aangaan van de maagdelijke staat een verbintenis waarbij Christus niet verschijnt in een ander mens — de maagd richt zich immers
rechtstreeks tot Hem en ziet daarom van elke andere partner of — en
is dit gebeuren, hoe heilbrengend ook voor wie geroepen is, geen sacrament. Daarbij komt nog de plaats die de huwelijksverbintenis in het
menselijk bestaan inneemt. Naarmate een handeling de christen meer
persoonlijk in beslag neemt, zal zijn Heer er meer bij betrokken zijn, zal
zij geschieden in Hem. Welnu de overgave van een mens aan een ander
in het lichaam, d.i. in heel de belichaamde persoonlijkheid, is in een met
andere verbintenissen niet to vergelijken graad centraal en intiem. Juist
in deze sfeer is de christen door zijn Heer aangesproken, is hij opgenomen in het huwelijk met Hem: „het lichaam is voor de Heer, en de Heer
voor het lichaam" (1 Kor. 6, 13). Paulus concludeert hieruit de onrechtmatigheid van de ontucht, maar er volgt tevens uit dat voor de
christen ook het huwelijk niet rechtmatig en niet waar is als de Heer er
niet bij betrokken is, als het niet is wat Paulus verderop (1 Kor. 7, 39)
noemt: een huwen „in de Heer". Dit huwen in de Heer kan dan worden
opgevat juist als verbintenis die uitdrukkelijk vanuit Christus wordt
aangegaan, als sacrament.
De bovenstaande overwegingen kunnen van binnen uit begrijpelijk
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maken wat als feit voor ons de doorslag Beef t: de Kerk is de huwelijkssluiting gaan erkennen als een ritus die te vergelijken is met doop,
vormsel enz., kortom als een der zeven sacramenten. Pas in de vroege
Middeleeuwen heeft de bijzondere plaats van deze zeven tekenhandelingen een dusdanige uitdrukkelijkheid dat voor hen de term „sacrament"
wordt gereserveerd. Deze erkenning vindt haar bekroning in de geloofsdefinities van Trente omtrent het zevental en omtrent de sacramentaliteit van het huwelijk (Dz. 844, 971). Het geleidelijk meer verschijnen
van dit laatste sacrament kunnen we beter begrijpen als we ons, uitgaande van het punt in de geschiedenis waarop wij ons nu bevinden,
de vraag stellen: wat mochten we eigenlijk verwachten als verschijningsvorm van het huwelijkssacrament? Het antwoord hierop zou moeten luiden: niets bepaalds. Het christelijk huwelijk kan de vorm aannemen van elke tekenhandeling die in een bepaald cultuurmilieu uitdrukking is van de wil van man en vrouw om zich als echtgenoten met elkaar
te verbinden, mits die handeling op een of andere wijze verband blijkt
te houden met hun christen-zijn. Deze hypothese vindt haar funderitig
in de vorm die de huwelijkssluiting nog heden heeft, ook in de Latijnse
Kerk. Natuurlijk geldt daarin rigoureus het voorschrift van Trente, dat
men moet trouwen voor de pastoor en twee getuigen; anders is de
huwelijkssluiting zelfs niet geldig. Maar er zijn ook andere mogelijkheden als dit voorschrift niet kan worden uitgevoerd. Het trouwen zonder
priester, als die een maand lang onbereikbaar is (Codex Juris canonici,
can. 1098), en zelfs de huwelijkssluiting die alleen maar impliciet is,
geimpliceerd ni. in het voortzetten der samenleving, ofwel bij een sanatio in radice, ofwel als twee reeds gehuwden beiden het doopsel ontvangen. In dit laatste geval kunnen we zeggen dat hun sacramenteel
huwelijk besloten ligt in de combinatie van hun doopsel en het voortzetten hunner samenleving. Wanneer het huwelijkssacrament aldus
geimpliceerd kan blijven, blijkt de gestalte die het krachtens instelling
heeft niet meer bepaaldheid te hebben dan die wij zojuist hebben aangegeven.
Het geval van de gehuwden die beiden tot het doopsel komen is
heden, althans in onze landen, zeldzaam, maar het zal in de eerste
christentijden des te veelvuldiger zijn geweest naarmate toen de kinderdoop nog zeldzaam was. Dit verklaart voor een deel dat in de boeken
van het Nieuwe Testament niets te vinden is van een christelijke huwelijksritus. De rest van de verklaring wordt gegeven door het feit dat het
ook na de apostolische tijd nog zeer lang geduurd heeft voordat een
dergelijke ritus ontstond. Eerst vond de huwelijkssluiting bij de christenen, evenals bij de heidenen, plaats in de familie en werd zij daar door
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christelijke gebeden omgeven. Uit de controle die de priester uitoefent
op de geldigheid van een huwelijk alvorens man en vrouw tot de H. Mis
toe te laten, ontstaat een huwelijkssluiting ten overstaan van priester
en andere getuigen eerst voor, later in het kerkgebouw. Het Concilie
van Trente stelt, ter voorkoming van de clandestiene huwelijken, de
huwelijkssluiting voor pastoor en twee getuigen verplichtend, wil een
huwelijk, althans in het normale geval, geldig zijn. De rituele omkleding
daarvan heeft Romeinse en Germaanse vormen van huwelijkssluiting in
zich opgenomen, zo b.v. het geven van de ringen. Na Duitsland hebben
heden ook Belgie en Nederland een eigen ceremonie in de volkstaal.
De wederkerigheid komt daarbij uit in het nu uitdrukkelijk erkende
zegenen en geven van de twee ringen; onderstreept wordt dat de huwenden zelf de bedienaars van dit sacrament zijn en de priester tot de
getuigen behoort; de priester betrekt behalve de of ficiele getuigen ook
de hele gemeenschap der gelovigen bij het gebeuren; en tenslotte gaat
deze hele ceremonie niet aan de misviering vooraf, maar is erin opgenomen en sluit, via een litaniegebed van alien voor het bruidspaar, op
harmonische wijze aan bij het „Kyrie eleison".
We hebben getracht vanuit de betekenis die het huwelijksverbond
van Christus met zijn Kerk heeft voor het huwelijk tussen twee christenen, de sacramentaliteit van dit laatste te begrijpen. Nog jets kan ons
op deze wijze wellicht duidelijk worden: het specifiek christelijk element
in de kuisheid. In eerste instantie kan men dit het duidelijkst onder
woorden brengen door te spreken van de onkuisheid of ontucht. Het
Oude Testament verbood in het zesde der tien geboden het overspel of
de echtbreuk; verder was, zoals we zagen, als ontucht of onkuisheid
verboden de sexuele verhouding binnen de familie, dus praktisch bloedschande of incest. Het waren menselijke verhoudingen, die van een
bestaand huwelijk of van bloedverwantschap, welke men moest respecteren door zich van sexsueel verkeer te onthouden. Een verfijning in
het respect voor de menselijke verhoudingen in het sexuele verkeer doet
ons heden inzien dat wij de geslachtelijke gemeenschap niet mogen
aangaan, tenzij in een verbintenis waarin de volle consequentie van
persoonlijke verbondenheid en verantwoordelijkheid voor het kind is
veilig gesteld, dus binnen het huwelijk. Bovendien heeft de geslachtelijke gemeenschap pas Naar zedelijke goedheid, wanneer daarin de
ander ook werkelijk als persoon wordt ontmoet, geeerbiedigd en bemind. Een tot object maken van de ander in welke graad dan ook, is in
diezelfde graad onkuis, ook als dit gebeurt binnen een wettig huwelijk.
Dit alles spreekt voor ons naarmate wij komen tot een zuiverder beleving van de medemenselijkheid; het zijn de menselijke aspecten van de
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kuisheid. Daarboven en daarin onthult Paulus ons het specifiek christelijke aspect der kuisheid in de woorden die we reeds bespraken: „het
lichaam is voor de Heer en de Heer voor het lichaam" ( 1 Kor. 6, 13).
De eerbiediging van Christus in de ander, waardoor de diepst belichaamde overgave, die in de sexuele sfeer, slechts in de Heer kan
plaatsvinden, dat is de kuisheid in haar christelijke beleving. Zij kan
daarom de „heilige deugd" heten, maar dan allerminst in de beklemmende betekenis die vroeger zo dikwijls aan deze woorden gegeven
werd. De christelijke kuisheid is niet de alomvattende noch de voornaamste deugd — dat is de liefde —, maar zij is de liefde voorzover die
in de mens juist de toeheiliging aan Christus beschouwt. Op een markante wijze komt de eis van deze kuisheid naar voren in de verloving.
Wanneer tussen verloofden werkelijk de belofte van een trouw voor
het leven menselijk gerijpt is, wat staat dan de belichaming daarvan in
geslachtelijke gemeenschap nog in de weg? Niet het ontwaarden van
de persoon van de geliefde tot een object, Nwel het nog niet aanwezig
zijn van de objectieve en maatschappelijk geldende verbintenis, waarbinnen alle consequenties der geslachtsgemeenschap zijn gewaarborgd,
is de reden waarom deze nog niet op haar plaats is in de verloving.
Maar bovenal is dit voor de christen het feit, dat de verbintenis nog
niet ten voile in de Heer is, dat in deze beiden Christus zelf hen nog
niet aan elkander gegeven heeft. Dit maakt de verloving niet tot jets
negatiefs, het onthult juist haar diepste zin van gezamenlijke voorbereiding op een sacrament, ook in volmenselijke groei naar elkander.
„Huwelijk in heilshistorisch perspectief" was het opschrift van dit
artikel. We hebben summier beschreven hoe de meest opvallende kenmerken van het christelijk huwelijk, de monogamie, de heiligheid van
de huwelijksstaat en de sacramentaliteit van de huwelijkssluiting, tot
klaarheid zijn gekomen. Maar mens-zijn blijft op aarde een nooit afgesloten geschiedenis, en het huwelijk staat daarin. Daarom gaat de bewustwording van wat het huwelijk is en moet zijn verder, ook binnen
de Kerk. Onder het Licht der openbaring kan een antwoord rijpen op
verdere vragen omtrent het huwelijk die vanuit ons huidig mensbeeld
gesteld worden. Daarover een volgende keer.

Diakens en gehuwde Priesters
in de Oosterse Kerken
M. DIERICKX S.J.

IN de Kerk van onze dagen doet zich steeds scherper een priesteri. tekort voelen. Niet alleen neemt het aantal priesterroepingen bijna
overal af, maar de functies en opdrachten van de priesters zijn ook
veelvuldiger geworden. Nu de gehuwde leken in het leven der Kerk
langzaam een plaats terugkrijgen die zij nooit hadden mogen verliezen,
stelt zich de vraag of zij niet op een of andere manier mede in het tekort
aan priesters kunnen voorzien.
Sinds 1953 spreekt en schrijft men meer en meer over een vernieuwd
diaconaat. De voorbereiding van het Concilie heeft deze studien sterk
gestimuleerd. Meestal gaat men hierbij uit van de primitieve Kerk,
waarin diakens een markante rol hebben gespeeld: Stephanus, Philippus, die Samaria evangeliseerde, Laurentius te Rome, Athanasius, die
als diaken het concilie van Nicea bijwoonde, enz. Hier rijst echter een
grote moeilijkheid: de functie van diaken heeft geevolueerd en reeds in
de eerste eeuwen moet men twee soorten „diakens" onderscheiden. In
de Westerse Kerk is het diaconaat reeds in de loop van de 4e en 5e
eeuw verdwenen. Als men nu dit verdwenen diaconaat wil gaan revaloriseren, loopt men het gevaar, een archeologisme te begaan, met alle
gevaren vandien.
De Kerk beperkt zich echter niet tot het Westen. De Kerken van het
Oosten hebben vele tradities bewaard die in het Westen met verloop
van eeuwen zijn verdwenen. Evenals het Westen, bogen zij op een
apostolische traditie, die van het begin af onderscheiden was van die
van het Westen. Jeruzalem, Antiochie, Alexandria, Constantinopel en.
alle Kerken die van deze metropolen het geloof ontvingen, zijn authentieke christelijke Kerken. Hun traditie toont hoe het gemeenschappelijk
geloof zich in verschillende levensvormen en denkwijzen kan ontwikkelen. Een katholieke priester uit het Oosten, die zich actief met het
oecumenisme bezighoudt, zei mij: „Wanneer wij naar een toenadering
en een hereniging van de Oosterse met de Westerse Kerk streven, dan
is het niet alleen om het Oosten de volheid van het geloof te schenken,
Een studiereis van een paar maanden in Griekenland, het Nabije Oosten en Egypte
stelde de auteur in de gelegenheid de Oosterse Kerken ter plaatse te observeren, enige
interessante gesprekken te voeren en kennis te nemen van nog onuitgegeven studien
over de Oosterse clerus.
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maar om aan het Westen bepaalde Oosterse aspecten van het godsdienstig leven en van het geloof mee te delen die op de apostolische
tradities teruggaan, maar in het Westen verloren zijn gegaan".
De vraag stelt zich of het diaconaat, dat in het Oosten nog steeds
een realiteit is, en niet enkel een kort overgangsstadium naar de priesterwijding zoals in het Westen, niet een van deze oude kerkelijke tradities is.
De diaken in de Oosterse Kerken
Het gaat bier niet over seminaristen die diaken worden gewijd om
drie of zes maanden later priester te worden. Wij handelen alleen over
twee andere gevallen: de kandidaat tot het priesterschap blij ft verscheidene jaren diaken, en vervult een actieve rol naast een priester; ofwel
de diaken is gewijd zonder dat hij de wens of de mogelijkheid heeft om
ooit priester te worden. In beide gevallen krijgt het diaconaal ambt een
relief dat het in het Westen niet meer heeft. Van belang is hierbij te
noteren dat in de Oosterse Kerken (zowel in de katholieke, op enkele
uitzonderingen na, als in de orthodoxe) gehuwde mannen diaken en
priester worden gewijd. Geen diaken of priester mag huwen of hertrouwen, maar het zijn gehuwde mannen die diaken of priester worden.
Om verscheidene redenen, zoals het oprichten van seminaries en de
latinisatie, is het diaconaat in de Oosterse katholieke Kerken nagenoeg
uitgestorven. In ons exposé spreken wij dus uitsluitend over de diakens
in de Oosterse orthodoxe Kerken.
De Russische Kerk, veruit de belangrijkste van alle orthodoxe Kerken, telde in 1914 15.210 diakens tegen 50.105 priesters, dus 30%, voor
ongeveer 100 miljoen gelovigen. Over de huidige toestand in de SovjetUnie hebben wij geen gegevens: gezien het tekort aan priesters zal het
aantal diakens wel erg zijn afgenomen. Het exarchaat van de Russische
Kerk in West-Europa, jurisdictie Moskou, telt nog een diaken op zes a
zeven priesters, dus 15%.
In de Oosterse Kerken van het Nabije Oosten zijn er in de grotere
steden overal diakens. Zij vervullen een belangrijke rol in de liturgie,
want volgens de rubrieken mag de priester de diaken niet vervangen,
zoals in het Westen geredelijk gebeurt. Weinige van deze diakens
blijven in deze staat. Gewoonlijk zijn het studenten in de theologie, die
vanaf hun 25e jaar diaken gewijd worden en wachten tot ze op hun 30e
jaar priester worden gewijd. Normaal leven ze van een maandgeld en
van een honorarium dat zij bij bepaalde ceremonien, als doopsel, huwelijk en begrafenis, van de gelovigen ontvangen. In de kleine steden en
op het platteland zijn er zo goed als geen diakens; studenten in de theo-
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logie voelen er immers weinig voor om samen te werken met de priesters
op het platteland, die doorgaans slechts lagere studien hebben gemaakt.
In de Koptische Kerk van Egypte is er tegenwoordig een tendens
om, met de vergunning van de patriarch, Zijne Heiligheid Cyrillos VI,
studenten in de theologie diaken te wij den en hen kerkelijke functies,
towel pastorale als liturgische, te laten uitoefenen: zij kunnen de clerus
bijstaan in het kerkelijk bestuur, de catechisatie, de armenzorg, het
huisbezoek, enz. Praktisch zijn er hier echter nog slechts zeer weinig
diakens, en dan nog studenten in de theologie die wachten op hun
priesterwijding. Hun liturgische rol wordt gewoonlijk vervuld door de
zogenaamde „chamma's-, die eigenlijk lectoren of subdiakens zijn.
In Irak waren er in de katholieke gemeenschappen tot voor kort talrijke subdiakens; in het diocees Mossoul van Syrische ritus b.v. waren
er voor 17.000 katholieken 28 priesters en 80 subdiakens. Aangezien
een subdiaken mag huwen en hertrouwen, waren er heel wat kandidaten; sinds Rome in 1949 echter ook de subdiaken-weduwnaar het hertrouwen ontzegt, zijn er sindsdien geen subdiakens meer bijgekomen en
sterft het ambt uit.
Samenvattend constateren wij dat in het Oosten de diaken essentieel
een liturgische functie heeft. Privé-missen worden in deze Kerken bijna
nooit opgedragen, en in de plechtige Oosterse ceremonien is de rol van
de diaken bijzonder belangrijk ( hij moet vooral „kallifoon" zijn, een
goede stem hebben). Nooit wordt zijn rol overgenomen door een priester. Indien er geen diakens-voor-het-leven zijn, gebruikt men theologiestudenten, die zich voorbereiden op het priesterschap. Soms vervult een
diaken bij de bisschop de functie van secretaris.
In elk geval is er in het Oosten geen sprake van, aan een diaken een
kleine parochie of afgelegen wijk toe te vertrouwen. Hij is slechts een
helper van de priester in de liturgie. Waar priesters te kort zijn, wijdt
de bisschop gehuwde mannen niet enkel tot diaken maar tot priester.
Een vernieuwd diaconaat in de Westerse Kerk?
De Westerse Kerk lijdt aan een dubbele nood. Aangezien de liturgische taal, het Latijn, een Bode taal is, welke het yolk niet begrijpt, is
men een tussenpersoon gaan scheppen tussen de priester en het yolk,
de „lezer- of „gebedsleider-. Daar deze persoon dicht bij het altaar
staat en een half-of ficiele functie vervult, waarom hem niet de wijding
toedienen die aan zijn taak beantwoordt, waarom er niet een echte
diaken van maken?
De priesters zijn overbelast met werk. Zij hebben dringend behoefte
aan medehelpers en zelfs aan plaatsvervangers. Waarom aan deze
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medehelpers en plaatsvervangers niet de wijding geven die hen definitief aan hun apostolaat zou binden, hun de of ficiele erkenning van de
Kerk zou schenken, en hun de sacramentele genaden zou geven voor
het vervullen van hun ambt?
Uit deze dubbele nood is in de Westerse Kerk de gedachte aan een
vernieuwing van het diaconaat ontstaan. In het licht van de ervaring
der Oosterse Kerken willen wij echter op drie punten de aandacht
vestigen.
De Oosterse liturgieen zijn veel levendiger doordat zij een actieve rol
aan de diaken toekennen. De diaken leest niet alleen het evangelie,
maar gedurende heel het of ficie leidt hij het gebed van het yolk, herinnert aan de algemene intenties, geeft de bewegingen aan, enz. De
priester blij ft meer aan het altaar om te presideren, te wijden, te consacreren. Naarmate in de Westerse Kerk het hele yolk in de liturgie betrokken words, is er ook plaats voor een lezer, zanger, gebedsleider.
Aangezien sinds het begin van de Kerk een speciale wijding voor deze
functie in de godsdienstige plechtigheden bestaat, waarom deze niet
toedienen? Er is slechts een moeilijkheid. In de Westerse Kerk eist men
het celibaat voor een diaken. Kan men niet zoals in het Oosten gehuwde
mannen tot diaken wijden? Wij kennen alien ijveraars of lekenapostels
in de parochie, die voor dit ambt als het ware geknipt zijn.
Het zou echter ook wenselijk zijn dat de priester zich in het pastoraal
werk laat helpen door de man die hem ook aan het altaar bijstaat. Wat
is er natuurlijker dan dat de diaken de priester terzijde zou staan in het
materieel bestuur van de parochie en zelfs bepaalde werkzaamheden
zou overnemen waar niet direct een priester voor nodig is: godsdienstonderricht, zorg voor armen en zieken, sociale werken. Indien de gelovigen mild genoeg zijn om de diaken van alle materiele zorgen te ontslaan, zou deze zich volledig aan de dienst van de parochie kunnen
wijden. In vele gevallen zou zulk een diaken de priester veel beter kunnen helpen dan een gesalarieerde beambte.
Misschien kunnen wij nog verder gaan. Steeds meer kerkgemeenschappen moeten het in onze moderne wereld zonder priester stellen:
wij denken aan kleine buitendorpen, bergdorpen, afgelegen wijken, en
in landen als Frankrijk talrijke dorpen op het platteland, om nog maar
niet te spreken van het enorme gebrek aan priesters in Zuid-Amerika.
In zulke gemeenten zonder residerende priester zou men nu een diaken
kunnen aanstellen, die 's zondags de godsdienstige plechtigheid kan
leiden, catechismus geven, zieken bezoeken, goede werken organiseren,
bonden leiden, enz. Er ontbreken hem echter twee zaken: hij kan geen
H. Mis opdragen, en hij kan geen absolutie geven, wat dan Loch bij
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stervenden essentieel is. De Oosterse Kerken en de hele kerkgeschiedenis bieden geen voorbeelden van de diaken als surrogaat van de
priester. Toen men landelijke parochies begon op te richten, heeft men
er priesters gevestigd en geen diakens.
De Oosterse Kerken kennen echter wel een instelling die alle bezwaren zou ondervangen: de gehuwde priesters. In het Westen zijn hierover veel vooroordelen verspreid. Laten wij even het probleem van de
gehuwde priesters in de Oosterse Kerk en in de Katholieke Kerk iiberhaupt onderzoeken.

Gehuwde Priesters in de Kerk
In het Westen vergeet men al te licht het onderscheid tussen het
priesterschap en het celibaat. Priesterschap en celibaat zijn niet noodzakelijk met elkaar verbonden.
Van de twaalf apostelen was Petrus gehuwd, Joannes ongehuwd;
van de anderen weten we niet veel. Gedurende de eerste drie eeuwen
bestond er noch in het Westen, noch in het Oosten een kerkelijke wet
die het celibaat aan de priesters oplegde. De raden en het voorbeeld
van Christus en van Paulus hebben echter stilaan meer en meer priesters bewogen vrijwillig ongehuwd te blijven. Omstreeks 300 beginnen
de wegen van Oost en West op dit gebied uiteen te gaan.
Het Concilie van Elvira (300/306) schreef in zijn canon 33 voor, dat
de bisschoppen, priesters en diakens zich voortaan van huwelijksomgang moesten onthouden, op straf van degradatie. Ofschoon eerst
alleen geldig voor Spanje, verspreidde deze kerkelijke wet zich over heel
het Westen. In het midden van de 5e eeuw vernieuwde Paus Leo de
Grote deze wet en legde ze ook aan de subdiakens op. In de eeuwen na
de invallen der Germanen werd het celibaat echter vaak niet goed
onderhouden. De toestand werd zo dat de gelovigen het huwelijk van
hun geestelijken tolereerden. Het huwelijk van priesters was in deze
periode wel onwettig, maar nog niet ongeldig. Pas na de actie van de
hervormingspausen in de 11 e eeuw, herstelde het Iste Concilie van
Lateranen in 1123 de strikte discipline en verklaarde het huwelijk van
geestelijken in sacris ongeldig. In de late middeleeuwen kwam er weer
verval en zelfs in die mate dat in de 15e en 16e eeuw het concubinaat
van priesters door velen nauwelijks nog als schuldig werd beschouwd.
Het Concilie van Trente leidde een grondige hervorming in. De oprichting van seminaries en het op de voorgrond komen van de „roeping hebben het celibaat van de clerus zeer bevorderd.
In het Oosten werd het huwelijk van bisschoppen, priesters en diakens niet verboden, ook niet na 300; wel echter een tweede huwelijk; in
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tegenstelling met de gewoonten in het Westen, mochten gehuwde clerici verder huwelijksomgang met hun vrouw hebben. Toen sommige
concilievaders op het concilie van Nicea (325) het celibaat voor de
hele clerus verplicht wilden stellen, vroeg Paphnutius uit Thebais, die
bekend stond om zijn streng leven en zijn celibaat, dat men de clerus
zulk een zwaar juk niet zou opleggen: zij die voor hun priesterwijding
gehuwd waren, mochten verder huwelijksomgang hebben, maar zij die
ongehuwd waren, mochten als clerici niet meer huwen, dit was de traditie van de Kerk. Alle bisschoppen stemden hiermee in. En deze wetgeving is in de Oosterse Kerk tot op onze dagen onveranderd gebleven.
Alleen schreef de Trullaanse synode van 692 voor, dat een gehuwde
bisschop van zijn vrouw gescheiden moest leven, en dat de andere
geestelijken zich van huwelijksomgang moesten onthouden op de dagen
dat zij de liturgie vierden, ( dus op zon- en feestdagen). Een laatste
schakel in de ontwikkeling is geweest, dat de bisschoppen meer en
meer, en tegenwoordig uitsluitend, onder de niet-gehuwde priesters
werden gekozen, d.w.z. onder de monniken.
Dit is de wetgeving van de orthodoxe Kerken in het Oosten. Wat de
Oosterse katholieke Kerken betreft, is het celibaat aan alle priesters
opgelegd bij de katholieken van Malabar en in de jonge Ethiopische
Kerk, in de Syrische Kerk sinds 1888, in de Koptische Kerk sinds 1898.
De Rutheense en de Roemeense katholieke Kerken, veruit de talrijkste,
evenals de Grieks-Katholieke en Maronietische Kerken hebben daarentegen nog steeds gehuwde priesters. Sinds de missionarissen er seminaries hebben opgericht, neemt echter ook bier het aantal ongehuwde
priesters toe. De Grieks-Katholieken en Maronieten constateren dat
het aantal gehuwde priesters afneemt, hetgeen nieuwe problemen stelt
voor de zielzorg op het platteland.
De rol van de gehuwde priesters in de Oosterse Kerken
In de geschiedenis van de Kerk treffen ons, in verband met de gehuwde priesters, een paar feiten. Toen in de 7e eeuw de Islam heel
Noord-Afrika overspoelde, was dit een dodelijke bedreiging voor de
christenheden. De Kerken die afhingen van Rome, met ongehuwde
priesters, gingen volledig ten onder: in het westelijk deel van NoordAfrika, het huidige Tunesie, Algerije en Marokko, waar ten tijde van
Augustinus honderden bisschopszetels waren, werd het christelijk geloof radicaal uitgeroeid. De niet van Rome afhankelijke Kerken, waarin
gehuwde priesters waren, wisten op vele plaatsen het geloof to behouden: nu nog, na dertien eeuwen achteruitzetting en verdrukking, zijn er
in Egypte 4 a 5 miljoen orthodoxe christenen op een bevolking van 27
32
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miljoen. Griekenland werd omstreeks 1400 door de Turken veroverd.
Ofschoon zij het land meer dan vier eeuwen bezet hielden en het christendom onderdrukten, is nog steeds 95% van de Griekse bevolking
orthodox. De gehuwde priesters hebben hier het geloof gered. Hetzelfde geldt voor Libanon, dat bijna voor de helft christen is gebleven.
Ook in Armenie is een groot deel van de bevolking, niettegenstaande
de wreedste vervolgingen, het christendom trouw gebleven. Dit alles
stemt tot nadenken.
Zijne Zaligheid Paul-Pierre Meouchi, maronietisch patriarch van
Antiochie schreef: „Dans la plupart des dioceses d'Orient, l'elèment
rural est, de loin, le plus important. Les petites paroisses sont les plus
nombreuses, les plus pauvres et les moins recherchees. Il n'est pas toujours possible d'assurer a ces localitês, souvent distantes et abandonnèes, un clergê célibataire clèvouê. L'hêroisme ne peut pas are demanclè
a tous. A cet êgard, le clerge marik semble tout indique — du moins
c'est mon experience en Orient — pour l'exercice du ministêre pastoral
dans les milieux ruraux. Ce clergê est ne et s'est developpe dans ces
milieux. Il s'y est maintenu et it a maintenu par sa presence indefectible,
la foi. Sur ce chapitre, it Nous force a lui faire confiance".
In de kleine, afgelegen parochies van Libanon, Jordanie, Egypte en
elders in het Nabije Oosten kan de zielzorg niet een volledig mens
bezighouden en geestelijk voeden. De ouderen onder ons, die nog de
toestanden van voor 1914 hebben gekend, weten hoe weinig de dorpspastoors ook in onze plattelandsparochies te doen hadden: zedelijke
schandalen waren, God zij dank, uiterst zeldzaam, maar hoevelen zochten niet afleiding in een goed voorziene wijnkelder . . . . In de achterlijke dorpen van het Nabije Oosten hebben wij met eigen oven een
armoede en miserie gezien waar we ons in het Westen Been idee van
kunnen vormen. Hoe zou een ongehuwd, universitair gevormd priester
in zo'n verlaten bergdorp geestelijk stand kunnen houden? Wij hoeven
trouwens maar even te denken aan sommige zuidelijke, rooms-katholieke streken. Welnu, veel gemakkelijker dan een ongehuwd man na
zijn opleiding op zulk een verlaten post te plaatsen, kan men onder de
goede christenen ter plaatse een eerzame huisvader vinden die met zijn
40, 50 jaar na enkele weken aanvullende opleiding de handoplegging
krijgt en als priester te midden van zijn dorpsgenoten het geloof staande houdt. Financieel, geestelijk en moreel vindt hij steun in zijn gezin;
als priester kan hij alle functies vervullen die van een dorpspastoor
verwacht worden.
Ook in het Oosten worden deze gehuwde priesters slechts als „second hand" beschouwd. Zij vertegenwoordigen niet de volheid van het

DIAKENS EN GEHUWDE PRIESTERS IN DE 00,STERSE KERKEN

515

priesterschap. Essentieel lokaal en weinig onderlegd, kan deze clerus
niet alle functies vervullen die van de geestelijkheid van een bisdom
gevraagd worden. De gehuwde clerus vervangt de ongehuwde clerus
niet, maar veronderstelt de ongehuwde clerus. Op het diocesane plan
groepeert de bisschop rond zich een aantal priesters die zich totaal aan
het apostolaat willen wijden. Zij leven in een communiteit, waar ze
elkaar geestelijk steunen, en zijn geconcentreerd in de steden. Zij preken, onderrichten, leiden studiekringen en missies, besturen de diocesane organisaties, en zijn een grote steun voor de lokale, weinig onderlegde, gehuwde dorpspastoors.
In het Oosten bestaat er dus een dubbele clerus: de seculiere gehuwde priesters zijn verbonden aan de parochie, als de dagelijkse herders van de gelovigen; de ongehuwde priesters, verbonden aan het bisdom en levend in min of meer grote gemeenschappen, trekken rond,
vervullen de taken die een volledige disponibiliteit vereisen, en zijn
meer, wat men noemt, een „clerus van werken".
Op het ogenblik stelt zich in het Nabije Oosten de vraag, hoe de
clerus beter gevormd kan worden. Griekenland b.v. telt 8000 orthodoxe
priesters, waarvan slechts 200 hogere, 1500 secundaire en de rest alleen
lagere studien hebben gedaan. Nu ook in het Nabije Oosten het analfabetisme bestreden wordt, de cultuur geleidelijk op de dorpen doordringt
en de leken meer ontwikkeld worden, is het dringend noodzakelijk ook
de gehuwde clerus op het platteland een betere opleiding te geven. In
1930 heeft het patriarchaat van Antiochie van de Grieks-katholieken
een seminarie opgericht voor gehuwde leken die verlangen priester te
worden; in 1946 wilde Rome 6 jaar studie voorschrijven, maar het
Grieks-katholiek episcopaat verkreeg dat 6 maanden volstonden.
Liever dan hier verder op in te gaan, citeren wij het oordeel van een
ongehuwde maronietische priester: Waar de instelling van de gehuwde
priesters bestaat, moet deze in de kleine landelijke parochies bewaard
blijven, op voorwaarde dat men deze priesters beter uitkieze en hun een
betere opleiding geve; met alle mogelijke middelen moet men de ongehuwde onderlegde priesters in gemeenschappen groeperen, en waar een
tafelgemeenschap onmogelijk is, de gemeenschap van intellectueel en
geestelijk leven en van apostolische actie organiseren en aanmoedigen.
De Roomse Kerk en de gehuwde priesters

Steeds heeft Rome het instituut van de gehuwde priesters in de Oosterse Kerken geeerbiedigd. Wanneer een afgescheiden Oosterse Kerk
opnieuw met Rome werd verenigd, werd er nooit aan de gehuwde clerus geraakt.
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Toch kan men niet van een grote sympathie spreken. In 1949 b.v.
heeft Rome in de geunieerde Oosterse Kerken het verbod te hertrouwen, dat bestond voor diakens en priesters, tot de subdiakens uitgebreid; het gevolg is geweest dat sedertdien geen enkele wijding van
blijvende subdiaken meer heeft plaatsgehad; het instituut dreigt uit te
sterven. In 1928 legde Rome aan de toekomstige priesters van Oosterse
ritus in Amerika het celibaat op; dit lokte een heftige reactie uit, en een
aantal katholieke parochies van Byzantijnse ritus scheidden zich of van
Rome. De Westerse Kerk heeft een aantal psychologische remmingen
te overwinnen om het instituut van de gehuwde seculiere priesters
sereen te bestuderen. Nu het huwelijk in het geloofsleven van de Kerk
weer volop gerevaloriseerd wordt en men het moderne katholicisme
langzaam zuivert van alle encratisme en manicheisme, mag men ook
tegenover de gehuwde priesters meer onbevangenheid verwachten.
Het huwelijk maakt niet noodzakelijk de zielenijver onvruchtbaar.
Het gewone argument om het celibaat van de priesters te rechtvaardigen is dat het een volledige „apostolische vrijheid mogelijk maakt", „de
ongehuwde is bezorgd over de dingen des Heren, hoe hij behagen zal
aan de Heer, maar de gehuwde is bezorgd over de dingen der wereld
. . . . en hij is verdeeld" (I Cor. 7, 32-34). Maar kennen wij alien niet
voorbeeldige christelijke gezinnen die zich volledig aan het apostolaat
wijden! Hoeveel gezinnen zijn er niet bij de protestanten, waar de vrouw
het werk van haar man, de dominee, steunt en aanvult (ziekenzorg,
catechismus, apostolaat onder de vrouwen), en dit ook in de missies!
Zoals op vele andere punten heeft de protestantse reformatie in de
16e eeuw, door haar overdadige eisen en haar onrechtvaardige veroordelingen, een sterke reactie van de Katholieke Kerk uitgelokt. Het
Concilie van Trente heeft een uitstekende uitwerking gehad, maar nu
merkt men steeds meer dat het, uit een geest van oppositie, sommige punten in het katholieke geloof .te weinig heeft onderstreept, enkel omdat
de reformatoren er zo op steunden. Nu durft men gelukkig weer spreken van „het koninklijk priesterschap" der gelovigen, men durft weer
aandringen op het gebruik van de volkstaal in de liturgie, enz. Lit
reactie tegen het concubinaat van priesters en monniken, negeerden de
protestantse reformatoren de waarde van het celibaat. Trente wilde dit
evangelisch goed tot elke prijs bewaren en, na de nodige aarzelingen
trouwens, leidde dit ten slotte tot een verwerping van het instituut van
gehuwde priesters voor het Westen. Dit is echter geen dogma, alleen
een disciplinaire maatregel. Nu, vier eeuwen later, is aan beide zijden
wel lets veranderd: in de Katholieke Kerk is de spiritualiteit van het
huwelijk tot bloei gekomen; een vooruitstrevende vleugel van het pro-
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testantisme ontdekt weer de waarde van het religieuze leven en van de
zuiverheid in onthouding. Indien de 15e en de 16e eeuw voldoende
contact hadden bewaard met het Oosten en indien de Oosterse Kerken
niet gedeeltelijk door de Islam waren uitgeroeid, zouden de protestantse
aanvallen tegen een concubinaire clerus hun doel hebben gemist.
Een priester schreef uit Indie: „Het is van de ene kant ontegenzeggelijk dat talrijke gemeenschappen, vooral van „oud-christenen- liturgisch op het nulpunt staan en geestelijk verkwijnen, althans voor een
deel omdat de zeldzame aanwezigheid van rondtrekkende priesters hen
sacramenteel op een hongerregime heeft gesteld. Het is eveneens juist
dat de openbare christelijke opinie volstrekt niet voorbereid is om gehuwde priesters te aanvaarden. ( . . . .) Anderzijds
niettegenstaande
de schroom van de statistieken in deze kwestie— meen ik te mogen
bevestigen dat de verhouding van blijvende of voorbijgaande schandalen ten opzichte der zuiverheid wel de mening schijnt te bevestigen, dat
het isolement en de gedeeltelijke nietsdoenerij van de priesters in kleine
parochies niet de normale voorwaarden zijn voor het openbloeien van
een roeping tot het celibaat".
Een Oosterse priester zei: „Het Westen zoekt priesters-arbeiders.
Van alle tijden hebben wij in het Oosten geen priesters-landbouwers
maar landbouwers-priesters". M.a.w. om de arbeidersstand te herkerstenen, raadde deze priester niet aan, klassiek opgevoede priesters
arbeider te doen worden, ten koste van een moeilijk adaptatieproces,
maar wijze, gehuwde, goede en apostolische christenen tot priester te
wij den.
In Zuid-Amerika is het geloof nog groot, maar de religieuze onwetendheid is ontstellend. In vele streken heeft men een parochiepriester
per 40.000, 50.000 zelfs 60.000 gedoopte christenen. De levensvoorwaarden zijn er bijzonder hard en vaak primitief. Wanneer men moet
wachten op een goed gevormde, numeriek voldoende celibataire clerus,
zal men deze over vijftig jaar nog niet hebben, zelfs indien men rekening houdt met het toevloeien van buitenlandse priesters. Ongetwijfeld
kunnen gehuwde diakens hier enorme diensten bewijzen. Of moet men
in de ontwikkelingsgebieden met grote priesternood nog verder gaan en
daar een instituut uit de Oosterse Kerken overnemen, dat zijn bruikbaarheid en groot nut heeft bewezen?

De tweede helft der kunst

K UNSTENAARS

ANTON HENZE

en hun vrienden beweren: „een kunstwerk heeft
geen beschouwer nodig, het hoeft er alleen maar te zijn, het werkt
uit zichzelf". En op het eerste gezicht schijnen ze nog gelijk te hebben
ook. Ontstaan de meeste beelden en plastieken welke we in ateliers en
tentoonstellingszalen vandaag ontmoeten, immers niet uit de vrije creativiteit van de kunstenaar? Zij bestaan, onafhankelijk van de vraag of
er iemand is om te bewonderen of niet. Maar werken ze ook als niemand ze bekijkt?
ja, zeggen kunstenaars en critici. En hun opvatting heeft wortels die
diep in het verleden reiken: in de magie van de verre prehistorie. Toen
werkte het beeld inderdaad zonder dat iemand er naar keek. Het was
een magisch middel, waarin de mens hetgeen hij voorstelde ook realiseerde: door het maken van het beeld nam hij bezit van dieren en mensen, bedreef hij jacht, oefende hij wraak of verwierf hij een vrouw.
Wanneer hij tot handelen overging, kon het beeld in holen of Lenten
verborgen blijven, de daad was er reeds in voltrokken en werd er door
bepaald. De kunst van onze tijd is echter geen magische monoloog
meer. Zij stelt vragen, zij is op de dialoog gericht.
Natuurlijk is deze dialoog niet eerst met de moderne kunst begonnen.
Alle kunst na de magische tijd — de vragende kunst van Griekenland,
de biddende van de Middeleeuwen, de humanistische van de Renaissance — is steeds gericht geweest op de mens die haar beschouwde.
Haar werkzaamheid ontleende zij slechts aan het gesprek met de beschouwer. Er was geen enkel kunstwerk meer dat uit zichzelf werkte.
Zelfs wonderbeelden in bedevaartskerken, die toch niet uitsluitend als
kunstvoorwerpen kunnen beschouwd worden, werkten slechts als er
pelgrims waren om ze te bezoeken. De niet-creatieve mens, de beschouwer, kreeg aldus een tot dan toe ongekend aandeel aan het kunstwerk.
Eerst nu vond het kunstwerk zijn tweede helft, nu was het pas voltooid.
De kunstenaar schiep voortaan slechts de eerste helft, de tweede moest
er door anderen aan worden toegevoegd. En dit gold niet alleen voor
opdrachtgevers en stichters. Ook wie niet de materiele voorwaarden
schiep voor het ontstaan van het werk, kon er het zijne toe bijdragen
om het te voltooien, als beschouwer. En net als het aandeel van de
kunstenaar was ook deze aanvullende bijdrage een veeldelige integratie
van geest en materie.
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De 19e eeuw heeft ons het historisch bewustzijn geschonken, maar
tegelijkertijd ons denken door vele historische misverstanden verstoord,
en nog steeds werken deze hardnekkig door. an daarvan is juist de
idee dat het kunstwerk autonoom uit zichzelf werkt. Ze viel samen met
de idee van de vrij scheppende kunstenaar, een ontwaarding van het
kunstenaarsbegrip van de Renaissance. Deze twee historische misvattingen wonnen zo gemakkelijk veld, omdat de kunst rond 1800 haar
tweede helft had verloren. De maatschappij waarin zij tot dan toe haar
opdracht, functie en dialoog had gevonden, was vernietigd, een nieuwe
was er nog niet in de plaats gekomen. De historische ontwikkeling
scheen onderbroken. De kunstenaar voelde zich bevrijd van alle binBingen. Het doel dat naar men meende de meesters van de Renaissance
voor open had gestaan, scheen nu bereikt: de kunst was autonoom
geworden. Maar spoedig ging de vrije kunstenaar naar de zin van zijn
werk vragen. De magische voorstelling van het autonoom werkend
kunstwerk gaf hem een antwoord dat zijn vrijheidsgevoel tegemoet
kwam en zijn extreem zelfbewustzijn vleide. Aangezien deze voorstelling echter een vergissing was, trad nu spoedig een tweespalt aan het
licht tussen idee en werkelijkheid. De kunstenaar miste de tweede helft
van zijn kunst. Hij zocht ze, en ze was zich aan het vormen in nieuwe
gestalten en organen, maar hij zag ze niet. Wat vroeger de kerk en de
sociale elite van de tijd voor de kunst waren geweest, probeerden in de
19e eeuw de galerie, de kunstwetenschap, de kritiek en de kunsthandel
te zijn. Slechts langzaam vonden zij hun juiste functie, niet zonder vergissingen en dwalingen, ook niet zonder reactie en weerstand. Een
taaie weerstand boden de kunstenaars zeif. Zij beseften niet dat de
tweede helft der kunst, welke zij vaak zo vertwijfeld zochten, in deze
veranderde vormen opnieuw gestalte kreeg. In hun magisch-individualistische opvattingen speurden zij hier een gevaar voor hun vrijheid, een
poging om hen opnieuw aan banden te leggen. Zelfs toen zij gingen
begrijpen dat de tweede helft der kunst in deze nieuwe vormen voor
hen van levensbelang was, verloor het magisch-individualistisch misverstand niets van zijn kracht. Voortdurend bracht het nieuwe misverstanden voort. Kunstenaars waanden de tweede helft der kunst zeif te
kunnen leveren. Tentoonstellingen en kritiek, musea en onderzoek
moesten in hun banden liggen. De scheppende kunstenaar, stelden de
enen, is ook het best geschikt om de kunst te interpreteren en de weg te
of fenen voor de beschouwer. Anderen wilden de niet-creatieve mens
zelfs geheel buiten de kunst sluiten; zij hoopten de tweede helft der
kunst te vinden in de dialoog met gelijkgezinde kunstenaars. Duidelijk
komt dit streven tot uiting in de „l'art pour l'art"-beweging.
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Het pleit voor de „logica van de geschiedenis" dat dit veelvuldig
misverstand het ontstaan van een nieuwe tweede helft der kunst in de
19e en 20e eeuw wel kon verstoren en vertragen maar uiteindelijk toch
niet heeft kunnen verhinderen. Schilders en beeldhouwers erkennen
vandaag in ieder geval, althans stilzwijgend, de tweede helft der kunst
in haar nieuwe vormen en haar nieuwe functies. Natuurlijk zijn er,
ondanks dat, nog steeds kunstenaars die zelf over hun werk schrijven
en spreken, en deze zelfinterpretatie kan hun scheppend werk verhelderend aanvullen. Of zij schrijven ook kritisch over creaties van hun
tijdgenoten, maar hoe sterker de kunstenaar is van wie zulk een kritiek
uitgaat, des te meer zegt zij over zijn eigen werk, des te minder over
dat van de anderen. Kunstkritiek door kunstenaars is vandaag inderdaad moeilijker geworden dan ooit tevoren. Uiteraard gaat de kunstenaar uit van de exclusieve geldigheid van zijn eigen scheppen. Hoe kan
hij dan recht laten wedervaren aan de kunst van de 20e eeuw? Deze
bezit niet meer de exclusieve geldigheid welke ieder eigentijdse kunst
tot in de 18e eeuw steeds tegenover die van het verleden bezat. De
kunst van ieder verleden blij ft in de onze werkzaam tegenwoordig:
kritiek, geschiedenis en literatuur, de krachten van de tweede helft der
kunst, halen de werken van de Ouden weer op en brengen ze in ons
„musêe imaginaire" steeds opnieuw tot bewustzijn. De kunst die vandaag geschapen wordt, is slechts een deel van de kunst van onze tijd.
Thans, in het midden van de 20e eeuw, schijnt de verhouding tussen
de eerste en de tweede helft der kunst weer die integrerende eenheid te
bereiken welke, onder andere vormen, tot aan het einde van de Barok
in Europa heeft bestaan. Deze evolutie is troostvol, doch niet helemaal
zonder gevaren. Het magisch-individualistisch standpunt is op zichzelf
wel overwonnen, maar in vele kunstopvattingen leeft het voort. In de
dialoog van kunstenaars en beschouwers treedt een ontstellende breuk
aan het licht tussen de kunstevolutie van onze dagen en de kunstbegrippen, die stof zou kunnen leveren voor een uitvoerige beschouwing
over „de 19e eeuw in ons". Deze breuk is het ongeluk van het artistieke
leven van onze tijd: hij stijft de kunstenaar steeds opnieuw in zijn zelfbewustzijn, hij verstoort de verhouding tussen hem en de beschouwer,
en de kunst verliest er uiteindelijk een groot deel van haar mogelijkheden en haar werking door.
Hetgeen in de schilder- en beeldhouwkunst van onze tijd wel remmend en storend werkt, doch dan toch zienderogen van zijn vernietigende kracht verliest, dreigt in de nieuwe architectuur noodlottig te
worden. De berustende verklaring van de beeldhouwster Barbara Hep-
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worth, dat de architectuur de beeldende kunsten de rug toekeert, geldt
eveneens voor de houding welke de architectuur aanneemt tegenover
de problemen van de tweede helft der kunst, waarmee schilders en
beeldhouwers zich sedert honderdvijftig jaar geconfronteerd weten.
Van dit langdurige en moeizame proces schijnt de architectuur geen
kennis te nemen. Het lijkt wel of zij zich opmaakt om nog eens de omwegen en dwaalwegen te gaan die de beeldende kunsten voor haar zijn
gegaan en de magisch-individualistische kunstopvatting nieuw leven in
te blazen. In sommige kringen van de moderne architectuur schijnt het
gebruikelijk te worden dat de bouwmeester zichzelf interpreteert en zijn
werk in artikelen en boeken zelf aan het publiek voorstelt. Vele architecten erkennen de noodzaak van de tot nog toe verwaarloosde architectuurkritiek, maar eisen dat zij geschreven wordt door gildeleden.
Een halve eeuw na haar dood staat „Fart pour Fart - veer uit het graf
op als „Farchitecture pour l'architecture- . En dit gebeurt zo onbevangen en soeverein, dat wij ons ontsteld afvragen of de architectuur dan
werkelijk meent, haar tweede helft te kunnen missen.
Schilders en beeldhouwers konden de illusie van het autonome kunstwerk ten minste een tijdlang in stand houden, omdat hun werk dan toch
zonder toedoen van anderen kon ontstaan. Maar welke zin en welke
werking heeft de architectuur zonder „de anderen - ? De vraag is gewoon absurd. In de architectuur is de verhouding tussen de eerste en
de tweede helft der kunst steeds duidelijker en doorzichtiger geweest
dan in de beeldende kunsten. Een bouwwerk kan slechts ontstaan uit
de ontmoeting van architect en bouwheer, de twee helften der kunst;
in de bouwkunst bestaan geen autonome werken. Een magisch-individualistische kunstopvatting kan ons nooit voorspiegelen dat een bouwwerk zou bestaan zonder dialoog met de mens. Architectuur vindt haar
reden van bestaan en haar zin slechts in het dienen van de mens. En
deze wisselwerking tussen mens en architectuur laat zich niet alleen
Belden in de opdracht en de functie: ze is even duidelijk of te lezen uit
de artistieke ontwikkeling. Een authentieke architectuur en nieuwe
architectonische vormen worden voorafgebeeld in de verhouding van
de mens tot zijn medemens en zijn God. Nieuwe architectonische ruimten veronderstellen nieuwe vormen in de menselijke samenleving, nieuwe sociale voorstellingen, ordeningen en modellen. Gestalte geworden,
bevestigen deze als architectuur zichzelf. Het bouwwerk legt de menselijke verhoudingen, de sociale grondpatronen vast en helpt ze zich
steeds opnieuw te realiseren en te vernieuwen.
Architectuur begint en eindigt in de tweede helft der kunst. Zonder
de anderen kan de bouwmeester zijn werk noch beginnen noch er een
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zin aan geven. Het binnendringen van de magisch-individualistische
kunstvoorstellingen in de architectuur heeft in deze situatie iets spookachtigs. Wat ligt er aan ten grondslag? Merkwaardigerwijze vallen de
architecten in hun praktijk vandaag op dezelfde valse redeneringen en
misverstanden terug, die door schilders en beeldhouwers thans stilzwijgend als dwalingen worden erkend. De ontwikkeling is niet zonder
ironie. Architecten halen misprijzend de schouders op voor de kunstgeschiedenis en schrijven haar de schuld toe van de huidige ellende in
de architectuur, maar tegelijkertijd pakken zij uit met de oude, reeds
lang herziene historische misvattingen. Zij herhalen de vergissingen
van de schilders en beeldhouwers en voegen er nog wat bedenkelijke
details aan toe. In een boek dat een der meesters van de modernearchitectuur in 1956 schreef, protesteerde hij tegen de poging van de kritiek
om hem een stijl toe te schrijven. De lezer weet toch dat iedere kunstenaar van rang zijn eigen stijl heeft, dat ook landen, volken, periodes
een eigen stijl hebben ontwikkeld. Stijl als een negatief begrip kent hij
niet. Maar toen hij dit boek doorlas, werd het duidelijk, dat de grote
architect het stijlbegrip van de 19e eeuw op het oog had, toen kunstenaars aan zgn. „stijlarchitectuur - deden en de maskerades uitvonden
van een kopierende „gotiek- of „renaissance''. Deze grootmeester van
de moderne architectuur stelde dit stijlbegrip gewoon op gelijke voet
met dat van de kunstgeschiedenis en de hedendaagse kritiek!
Natuurlijk zou het dwaas zijn, aan de geschriften van architecten
alle betekenis te ontzeggen. Zelfinterpretaties zijn waardevolle aanvullingen van het gebouwde werk, architectuur-theorieen kunnen even
vruchtbaar worden als voltooide bouwwerken. De vele gespecialiseerde
of synthetische publikaties die tegenwoordig zo overvloedig door architecten geschreven worden, bevorderen de uitwisseling van gedachten
en vormen binnen de bouwkunst. Tot zo ver is alles goed. Maar wanneer publicerende en lezende architecten menen dat dit volstaat, dat
hiermee ook de „leek- , de bouwheer, recht geschiedt en dat hiermee de
tweede helft van de architectuur volledig functioneert, loopt er iets mis.
Een architect die systematisch zichzelf interpreteert en er angstvallig
over waakt, zijn werk zelf aan het publiek voor te stellen, staat zichzelf
in de weg. Hij loopt vooruit op datgene wat de taak is van de interpreterende organen, maar bereikt niet wat deze voor hem zouden kunnen
doen. Een architect die architectuurpublikaties uitgeeft, bligt daarmee
in de binnencirkel van de architectuur. Hij bereikt zijn vakgenoten en
de gespecialiseerde kritiek, maar niet de anderen, die het bouwwerk de
tweede helft van zijn bestaan moeten verlenen.
De wederopleving van de magisch-individualistische kunstopvatting
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in de nieuwe architectuur vergt een kritische opmerkzaamheid, omdat
zij zich op zulk een beslissend moment manifesteert. Het nieuwe bouwen krijgt in onze dagen de kans om uit de gestereotypeerde ontwikkeling van patronen en modellen tot een brede ontplooiing te komen.
Als deze kans nog niet ten voile waargenomen wordt, is dit ook te wijten aan het onbegrip voor de nieuwe architectuur waarin de tweede
helft der kunst blijft volharden, maar vooral aan het felt dat de verhouding tussen de eerste en de tweede helft der kunst in de architectuur tegenwoordig duurzamer verstoord wordt dan in de beeldende
kunsten. Het is betreurenswaard dat deze storing, onbewust, maar
daadwerkelijk, in de hand wordt gewerkt door de centra van de nieuwe
architectuur.

Vrijetijdsbesteding
DR. J. M. KIJM S.J.

ESCHOUWINGEN over de besteding van de vrije tijd hebben bij sommige
B
mensen onbehagen gewekt, omdat zij menen, dat aldus een probleem gemaakt wordt van iets, wat vanzelfsprekend zou moeten verlopen. Een dergelijke
beschouwing heeft dus een rechtvaardiging nodig. Afgezien van het feit dat een
echt vanzelfsprekend verloop nooit verwezenlijkt zal worden, is het onze overtuiging, dat de bezinning zich moet uitstrekken over het gehele menselijke
bestaan. Zeer bijzonder is een dergelijke 'bezinning van waarde voor het opvoedingswerk. De hier volgende uiteenzetting is in hoofdzaak gericht op de pedagogische problematiek van de vrijetijdsbesteding.
Een nauwkeurige bestudering van problemen rond de vrijetijdsbesteding
vereist een voorafgaande bepaling van hetgeen men onder vrije tijd wenst te
verstaan. Men zou dit begrip in een zeer enge zin kunnen opvatten en er onder
kunnen verstaan: de tijd waarin men vrij is van verplichtingen. Maar een dergelijke bepaling levert moeilijkheden op, omdat ook rust en ontspanning een
aspect van verplichting hebben. Veel bruikbaarder is een zeer ruime amschrijving van de vrije tijd, als die tijd welke ons overblij ft naast de arbeid die wij
tegen vergoeding verrichten en naast alle arbeid die een dergelijk verplichtend
karakter heeft, zoals het werk van de huisvrouw en het werk van de scholieren.
Binnen de aldus bepaalde vrije tijd vindt van alles plaats: het eten en slapen,
hulp aan anderen in of buiten het gezin, deelname aan godsdienstige plechtigheden, activiteiten waaraan men zich puur uit liefhebberij wijdt. Dat het zinvol
is om aldus de vrije tijd te amschriiven, blijkt uit het feit, dat men gewoon is om
de vrije tijd te beschouwen als het pendant van de arbeid en omdat al hetgeen
in deze vrije tijd plaats vindt om andere motieven gedaan wordt dan de gewone
verplichte arbeid. Intussen blijven ook bij deze definitie moeilijkheden over.
Bij de huisvrouw is het daarom bijvoorbeeld al bijzonder lastig om aan te geven,
welke bezigheden voor haar het karakter hebben van arbeid, zoals boven werd
bedoeld, en welke eerder beschouwd kunnen worden als vulling van vrije tijd.
Zelfs bij degenen, die gebonden zijn aan scherp omschreven arbeidstij den, blij ft
nog een marge van onzekerheid. De man, die thuis komt van zijn werk en zijn
vrouw helpt met enkele huishoudelijke bezigheden, kan dit doen om haar taak
te verlichten en dus iets van de arbeid over te nemen die moet gebeuren en die
de vrouw niet alleen binnen een redelijke tijd kan volbrengen, maar hij kan het
ook doen buiten eigenlijke noodzaak primair als blijk van genegenheid of uit
een zeker genoegen in deze bezigheden. In deze twee soorten gevallen ligt de
grens tussen arbeid en vrije tijd verschillend.
De problematiek van de vrijetijdsbesteding is zo nadrukkelijk onder de aandacht gekomen, omdat de inkorting van de arbeidstij den van veel mensen geleid
heeft tot een herwaardering van arbeid en vrije tijd. Vooral in christelijk milieu
heeft lang de opvatting geheerst, dat arbeid de eigenlijke vulling vormde van
het bestaan. De grate betekenis van de arbeid kwam zeer sterk tot uiting in de
crisisjaren voor de tweede wereldoorlog, toen velen geen arbeid konden krijgen.
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Nu de verbeterde economische omstandigheden inkorting van de werktij den,
arbeid voor vrijwel iedereen en een redelijke welstand voor zeer velen mogelijk
hebben gemaakt, komt men in de gelegenheid om de beperktheid van de betekenis van de arbeid te zien en om de waarde van de vrije tijd op te merken.
De betekenis van de arbeid als gelegenheid om zichzelf daarin te verwerkelijken
is in verschillende beroepen en functies sterk onderscheiden. Gelukkig zijn er
nog heel wat mensen die vreugde in hun arbeid vinden en een mogelijkheid tot
zelfverwerkelijking, maar het valt niet te ontkennen dat voor velen de functie
die zij uitoefenen allereerst een middel is om hun levensonderhoud te verdienen. Het is dan ook verheugend, dat zij daarnaast een mime gelegenheid krijgen
om in de vrije tijd naar eigen keuze en verlangen hun bezigheden te zoeken.
In een niet uitgegeven tekst van Dr. H. Hoefnagels troffen wij de volgende
opmerking aan: „Vrije tijd is een goed, in het genot van vrije tijd vindt de
economie een zinvolle bekroning. Vrije tijd betekent dat de mens de gelegenheid krijgt om meer te zijn dan instrument voor zijn eigen levensonderhoud, de
mogelijkheid om als vrij mens van zijn vrijheid te genieten. Vrije tijd is dan
ook de noodzakelijke voorwaarde van alle kultuurschepping".
Mensen die een taak vervullen, waarin zij volop gelegenheid krijgen tot zelfverwerkelijking, kunnen zonder bezwaar een groat deel van hun tijd en kracht
aan deze arbeid besteden, hoewel zij de behoefte aan vrije tijd niet mogen veronachtzamen. Er zijn echter mensen, die het als een soort plicht beschouwen om
zoveel kracht en did als zij maar enigszins ter beschikking kunnen stellen, te
besteden aan ernstige en produktieve arbeid. Af en toe moeten zij rusten, maar
eigenlijk voelen zij hierbij altijd een soort onrust, een vaag schuldgevoel, alsof
zij zich aan hun verplichtingen onttrekken. Zij zijn niet als de mensen, die veel
werken omdat zij geheel in hun werk opgaan en die eerlijk van hun werk
kunnen zeggen, dat het hun lust en hun leven is. De harde werkers, die wij nu
bedoelen, staan ander de constante druk van de harde plicht. Van jongsaf is
hun ingeprent, dat alleen ijverige en harde werkers respect verdienen, dat spelen
iets is voor kinderen en rijke mensen, dat luiheid een van de ergste ondeugden
is en dat ledigheid het kussen is waarop de duivel zijn rust vindt, dat rust roest
en dat de mens nu eenmaal tengevolge van de erfzonde in het zweet van zijn
aanschijn zijn brood moet verdienen. Zulke opvattingen zijn eenzijdig en daarom moeten zij een correctie ondergaan. De betekenis van de arbeid moet zo
opgevat worden, dat een positieve waardering van de vrije tijd mogelijk is.
Slechts een dergelijke positieve waardering kan het uitgangspunt bieden voor
beschouwingen over zinvolle besteding van de vrije tijd.
Een beschrijving van hetgeen plaats kan vinden in de vrije tijd zal ons helpen
om de vraag te beantwoorden, wanneer vrijetijdsbesteding zinvol is. Hier wordt
geen paging gedaan om een volledige opsomming te geven van alles, wat in de
vrije tijd kan gebeuren; zoiets zou ook onmogelijk zijn, omdat wel steeds nieuwe
bezigheden gevonden kunnen worden ter aanvulling van zo'n lijst. Wij trachten
slechts enkele grote categorieen van bezigheden aan te geven. Hier zij slechts
kort vermeld, dat binnen de vrije tijd in de ruime zin, waarin deze door ons is
opgevat, de godsdienstige activiteiten een plaats vinden. Eveneens moet opgemerkt warden, dat de vrije tijd hoogtepunten vindt in feestdagen en in vakantie.
Het is mogelijk om een deel van de vrije tijd te besteden aan nuttige bezigheden: studie voor verdere ontwikkeling, hulp aan mensen in moeilijkheden,
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eenvoudige karweitjes die weinig vakmanschap eisen. Dit alles zal passen bij de
vrije tijd, wanneer men het kan doen in grote vrijheid: men beslist zelf of men
dit werk zal aanpakken, men bepaalt zelf wanneer men het doet en voor hoe
lang, men regelt zelf het tempo en tot op zekere hoogte de eisen met betrekking
tot de kwaliteit van de prestatie.
Veel duidelijker op het vlak van de vrijetijdsbesteding liggen de hobbyactiviteiten. Bij deze bezigheden wordt het praktisch nut niet in overweging
genomen. Men laat zich leiden door belangstelling en liefhebberij. Hoewel men
met dergelijke activiteiten vaak alleen bezig kan zijn, spelen anderen er toch
wel een rol in: men leert van de deskundigheid van anderen of men zoekt de
prikkel van de competitie, misschien ook zoekt men de bewondering en belangstelling als loon voor moeizaam geduldwerk. Terwijl bij de hobby-activiteiten
de vaardigheid of het geduldig verzamelen domineren, komt bij de sport het
karakter van spel sterk naar voren. Het gehele lichaam is meestal in deze bezigheden betrokken en niet slechts de handvaardigheid, die in de hobby's zo'n
grote rol speelt. Bij verreweg de meeste sporten heeft men intensief contact met
anderen zowel door samenspel als door de gezelligheid, die bij de sportbeoefefling hoort. Bijzondere vermelding verdient ook het spel, dat meer gebaseerd is
op inzicht, zoals dammen en schaken. Een grote groep activiteiten heeft een
artistieke inslag, of het nu gaat om musiceren, schilderen en tekenen of een
vorm van kunstnijverheid.
Bij de tot nu toe genoemde bezigheden ging het om een zeer actieve inzet
van de betrokkenen. Op grand van oefening en inzicht tracht men tot een
prestatie te komen. Zeer veel bezigheden in de vrije tijd hebben daarentegen
een receptief karakter. Dit geldt voor al de bezigheden, waarbij men toehoorder
of toeschouwer is: het bijwonen van wedstrijden, van film en toneel, het gebruik maken van radio en televisie. Ook het lezen moet in dit verband genoemd
worden.
Al de voorgaande bezigheden vroegen een zekere inspanning, die men niet
voortdurend kan opbrengen. Binnen de vrije tijd moet ook plaats zijn voor rust,
die door meer passieve vormen van gedrag gevonden wordt. De gezellige conversatie speelt hierbij een belangrijke rol: men zit bij elkaar en praat zomaar
wat; zonder verdere bedoelingen geniet men rustig van het bij elkaar zijn. Nog
Beringer is de activiteit, wanneer men wat rand wandelt of zit te kijken. De
meest volledige rust wordt tenslotte gevonden, wanneer men gaat liggen en
inslaapt.
Van al de hier opgesomde gedragingen kan gezegd worden, dat zij passen bij
de vrije tijd. Het is ook duidelijk, dat ieder een grote mate van vrijheid moet
hebben om zelf te beslissen over het gebruik van deze tijd. Een ingrijpen in de
regeling van de vrijetijdsbesteding kan gemakkelijk tot gevolg hebben, dat aan
deze tijd het eigen karakter van vrij et zijn ontnomen wordt. Men kan echter
niet volstrekt willekeurig te werk gaan bij zijn vrijetijdsbesteding, ook hier is
men onderworpen aan verplichtingen: verplichtingen, die vooral betrekking
hebben op de eis om zorg te dragen voor de instandhouding van het eigen
bestaan zowel in lichamelijk als geestelijk opzicht; verplichtingen, die speciaal
de verhoudingen tot de medemensen regelen; verplichtingen, waarbij het meer
in het bij zonder gaat om de verhouding tot God. Hoewel men niet nauwkeurig
kan vastleggen, op welke wijze de vrije tijd verdeeld zou moeten worden over
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verschillende bezigheden, omdat een optimale verdeling slechts globaal kan
worden aangegeven, en hoewel er voor ieder op grond van zijn aanleg, zijn
verleden en levensomstandigheden een duidelijk individueel bepaalde indeling
van de vrije tijd nodig is, toch kan men in het algemeen wet zeggen, dat voor
een goede vrijetijdsbesteding een zeker evenwicht moet bestaan tussen de onderscheiden vormen van bezigheden. Zo zou er een evenwicht moeten gevonden
worden tussen meer actieve, receptieve en passieve vrijetijdsbesteding, tussen
meer sociale en particularistische, tussen activiteiten die vooral betrekking hebben op lichaamsbeweging, handvaardigheid, expressie en inzicht.
Bij een te sterk afwijken van deze zeer algemene norm, kan een storing
optreden, waarvan de aard afhangt van de wijze waarop van de norm wordt
afgeweken. Bij te intensieve inspanning of onvoldoende slaap kan men verwachten: oververmoeidheid, uitputting, verlies aan psychische en lichamelijke
weerstand, prikkelbaarheid e.d. Bij te geringe inspanning dreigt verlies aan
spankracht, lusteloosheid, passiviteit. Bij te grate teruggetrokkenheid bestaat
gevaar voor verlies aan aanpassingsmogelijkheden, onverschilligheid voor gangbare gebruiken en opvattingen, onvermogen tot conversatie en samenwerking,
opstuwing van onverwerkte emoties. Bij te geringe zelfstandige bezigheid kan
de betrokkene te zeer worden meegesleurd door vreemde invloeden en al te
weerloos worden tegen verkeerde beinvloeding.
Het is duidelijk, dat de storingen in de persoonlijkheidsstructuur, die hier als
gevolg van verkeerde vrijetijdsbesteding worden genoemd, vaak juist de aanleiding zijn tot deze verkeerde vrijetijdsbesteding. Toch is het zeker waar, dat
zij door het onjuiste gebruik van de vrije tijd worden bevestigd en versterkt en
dat men door een verbetering van de vrijetijdsbesteding een algemene verbetering kan bewerken. Omdat men kan onderscheiden tussen goede, minder goede
en verkeerde vrijetijdsbesteding, omdat er dus normen gelden voor de vrijetijdsbesteding, is hier voor de kinderen en de jeugdigen een terrein, waar zij moeten
leren zich op de juiste wijze te gedragen. Er is dus reden en noodzaak voor
pedagogische beinvloeding van de vrijetijdsbesteding.
De pedagogische steun bij het leren van een juiste vrijetijdsbesteding gaat
gewoonlijk voor een groot deel uit van het gezin, terwiil allerlei personen die
deelnemen aan jeugdleiding in sport en spel, in hobby-activiteiten, kunstzinnige
vorming, organisatie van jeugdprogramma's in de publiciteit, de verantwoordelijkheid van de ouders delen. De hulp van de ouders is meestal terughoudend.
In veel gevallen gaan de initiatieven uit van kinderen en jeugdigen zelf. De
ouders grijpen af en toe stimulerend of corrigerend in, terwijI zij enkele kaders
vastleggen met betrekking tot de maaltijden, het slapen, het bijeenzijn van de
gezinsleden, het deelnemen aan godsdienstige plechtigheden. Voor het overige
beperkt men er zich dikwijls toe om wat spelmateriaal te verschaffen, gewoonlijk geleid door de wensen van de kinderen, en om af en toe op een allereenvoudigste wijze aan te sporen tot activiteit. Men dringt er bij de jongen of het
meisje op aan om toch iets te doen, maar de keuze der bezigheden laat men in
hoge mate aan henzelf over. Misschien reageert het kind op de aansporing met
de opmerking, dat het niets te doen heeft, en dan wordt soms een bezigheid
gewezen of enkele mogelijke bezigheden worden opgesomd. Men grijpt niet
gauw in, wanneer kinderen of jeugdigen met iets bezig zijn en hun activiteit is
niet echt storend of destructief. Men tracht vooral een evenwicht tot stand te
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brengen tussen actief-ziin en rusten, en tussen alleen-zijn en samen-zijn. Bij
zorgvuldiger pedagogische begeleiding zal men ook meer aandacht schenken
aan de inhoud der bezigheden. Dit hangt samen met de hogere eisen, die men
stelt aan een veelzijdige ontplooiing van interessen en activiteiten der jeugdigen. In zulke omstandigheden zal aangedrongen worden op variatie in de sportbeoefening, op intellectueel en artistiek vormende bezigheden zoals het lezen
van goede boeken, bezoek van schouwburg en museum, musiceren e.d. De keuze
van kinderen en jeugdigen met wie contact wordt gezocht, vormt natuurliik
een terrein van pedagogische bemoeienis, maar ook hier gaat men gewoonlijk
uit van het initiatief van de jongens en meisjes zelf.
De beinvloeding door jeugdleiders en andere personen, die buiten het gezin
staande invloed uitoefenen op de vrijetijdsbesteding, vindt gewoonlijk slechts
plaats binnen een klein gedeelte van de vrije tijd. Meestal hebben de kinderen
slechts enkele uren per week met hen contact. Bij veel van deze contacten heeft
de volwassene groot gezag en sterke invloed op de aard van de bezigheden en
het verloop van de activiteiten, welke ander zijn leiding en toezicht plaats
vinden. Hij treedt dus minder terughoudend op dan de ouders. Het verdient
echter aandacht, dat de jongens en meisjes zelf moeten kiezen om zich aan dit
gezag te onderwerpen en zich aan de betreffende activiteiten te wijden. Het kan
zijn, dat de ouders enige pressie op hen hebben uitgeoefend om deze beslissing
te nemen; men zal hun ook niet toestaan om op iedere gril in te gaan en zich
terstond terug te trekken, wanneer zij geen zin meer hebben. Toch zal men bij
enigszins langdurige weerstand de kinderen moeten laten gaan, daar al de
betreffende bezigheden een vrijwillige inzet veronderstellen. Dit levert natuurlijk moeilijkheden op, wanneer de aard van de bezigheden een hecht groepsverband eisen en een langdurige, volhardende inzet van elk der leden. Naarmate
de kinderen en jeugdigen minder in staat zijn tot trouw en toewijding, moet
men bij de georganiseerde vrijetijdsbesteding overgaan tot werkwijzen die minder binding meebrengen en geringere persoonlijke inzet vergen. De instuif is
een typisch voorbeeld van een dergelijke organisatie.
Het betrekkelijk geringe deel van de vrije tijd, dat door middel van jeugdwerk opgevangen kan worden, reduceert de betekenis van jeugdwerk niet tot
iets van weinig betekenis. Wel is het duidelijk, dat men bij beschouwingen over
vrijetijdsbesteding van jeugdigen niet te exclusief aandacht moet schenken aan
jeugdwerk, maar anderziids moet toch warden opgemerkt, dat de enkele uren
min of meer georganiseerde vrijetijdsbesteding die in een week een plaats
krijgen, ingrijpende invloed kunnen hebben op de betrokkenen. Ook de nogal
vormeloze vrije tijd, die overbligt, kan er enige vorm door krijgen. De jongen,
die van harte deelneemt aan een voetbalclub, ziet uit naar de middag, waarop
gespeeld wordt. Op die manier is er iets, wat hem bezig houdt en waarschijnlijk
is dit ook aan zijn activiteiten te bemerken. Wanneer een wedstrijd voorbij is,
klinkt deze ervaring in hem na. Hij heeft er een houvast aan. Zo kan de georganiseerde activiteit een structurerende invloed uitoefenen op een groot deel
van de vrije tijd en aldus van grote betekenis worden.
In het voorgaande betoog is er de aandacht op gevestigd, dat de beinvloeding
van de vrijetijdsbesteding terughoudend en discreet moet plaats vinden, daar
anders het karakter van vrijheid verloren gaat. Men zal zich dus rekenschap
moeten geven van de regulatie der vrijetijdsbesteding, zoals deze vanuit de

VRIJETIJDSBESTEDING

529

betrokken personen zelf plaats vindt. In zijn vroege jeugd maakt het kind een
periode door, waarin al zijn tijd vrije tijd is. Het bezigzijn van deze jonge
kinderen, die nog niet naar school gaan, duidt men gewoonlijk aan met de
term spel, maar deze term dekt een rijke variatie aan bezigheden. Het kind
komt tot deze bezigheden geleid door indrukken, welke daaraan beantwoordende tendensen in hem wakker maken. Het doet zo maar wat en in dat bezigzijn
ontplooit het zijn menszijn. Wanneer het kind eenmaal naar school gaat, wordt
de tij d, waarin het zich zo vrij kan bezighouden, beperkt en tevens wordt het
karakter van het niet gebonden zijn door het contrast met de verplichte taken
op school duidelijker. Hierdoor wordt de beleving van het vrijzijn-van duidehiker en er wordt een weg geopend naar de beleving van het vrijzijn-tot. Slechts
heel geleidelijk zal het kind binnen de ruimte van zijn vrije tijd te werk leren
gaan op grand van overleg, van nauwkeurig overwogen besluiten en zelf gekozen taken. Op de achtergrond blij ft het besef meespelen, dat dit het gebied
is, waar men zo maar kon doen wat men verlangde. Enigermate blij ft de vrije
tijd de speelruimte van die voorvorm van de ware vrijheid: de vrijheid van de
inval en de gril. Men zou kunnen zeggen, dat de vrije tijd niet alleen de ruimte
moet bieden voor heel de scala van menselijke gedragingen, die liggen tussen
diepe rust en hoge wetenschappelijke, artistieke of religieuze activiteiten, maar
dat binnen de vrije tijd ook plaats moet zijn voor heel de variatie van vormen
van menselijke zelfverwerkelijking, die behoren bij de verschillende niveaus
van realisering der vrijheid: de variaties die liggen tussen het zo maar doen waar
men zin in heeft en het zelf gekozen gedrag om wille van de meest edele
motieven. Oak in dit opzicht zou er een evenwicht tot stand moeten komen, en
terwijl men bij de taakvervulling in de arbeid gebonden is door voortdurende
verplichting, moet dit evenwicht voortkomen uit de vrijheid van de mens zelf.
Zo gezien heeft de vrije tij d voor j onge mensen een bij zondere betekenis als
oefenterrein voor de ontwakende vrijheid.
Het is dus van grate waarde, dat de jongens en meisjes zelf de gelegenheid
krijgen om hun vrije tijd te leren besteden. Zolang als zij actief blijven, vormt
dit voor de opvoeders geen probleem. Maar ook de intervallen tussen de verschillende activiteiten horen hierbij; juist in deze intervallen doet zich de gelegenheid voor om besluiten te nemen. Stellen wij ons voor, dat een jongen na
school terstond is gaan voetballen met enkele vriendjes. Na enige tijd werd het
spel verstoord door een ruzie, of omdat enkele jongens naar huis gingen. De
jongen heeft geen zin meer om nog langer te voetballen. Hij komt binnen en
gaat in een stoel zitten. Eerst zit hij stil; hij is vermoeid en hij rust. Naarmate
hij uitrust, komt een vaag verlangen naar activiteit boven. Hij doet zo maar wat:
hij draait, wriemelt, plaagt — alles doelloos. Hij verveelt zich. Er zijn meerdere
soorten verveling, maar de verveling waarom het hier gaat is waardevol, want
in deze verveling begint het zoeken naar geschikte activiteit. Wordt de onaangename beleving van verveling te sterk, dan zal de jongen misschien maar iets
gaan doen, ook al spreekt het hem weinig aan; misschien doet iemand in zijn
omgeving een voorstel, of hij gaat wat rommelen tussen zijn bezittingen en
vindt zodoende iets, waar hij mee bezig kan zij n.
Het voorbeeld van de ouders en anderen random het kind is ongetwijfeld
van grate waarde bij het bieden van modellen van bezigzijn en in het algemeen
bij het tonen van een geschikt evenwicht tussen rust en activiteit. Toch is het
voorbeeld in deze aangelegenheid geen feilloos helpend middel. Een vader, die
33
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knutselt, brengt door dit voorbeeld zijn zoontje misschien tot een dergelijke
vorm van vrijetijdsbesteding, maar dit effect is niet zeker, en zeer actieve ouders
moeten soms tot hun teleurstelling constateren, dat een van hun kinderen
activiteiten zoekt, waarvoor zij zelf weinig waardering hebben, of dat een van
de kinderen passief blijft, zichzelf en anderen verveelt, en gesloten bligt voor
hun stimulerend voorbeeld. Het is mogelijk, dat bij opvallende passiviteit een
gebrek aan vitaliteit een rol speelt: het kind is dan lusteloos door constante
vermoeidheid tengevolge van een slechte gezondheidstoestand, onvoldoende
voeding of slaap of overbelasting door de eisen van het onderwijs. Het is ook
mogelijk, dat het kind te zeer in aard verschilt van de ouders. Wanneer het dan
eigen wegen gaat, zouden de ouders moeten proberen begrip en waardering te
krijgen voor hetgeen past bij de aard van dit kind. Wanneer het wegens een
dergelijk verschil in aard in passiviteit vervalt, dan is het geblokkeerd door de
pressie van het voorbeeld en de opvattingen der ouders. Tenslotte kan het ook
zo zijn, dat een emotionele gespannenheid het kind de mogelijkheid beneemt
om zich zo maar te laten leiden door verlangens en te genieten van bezigheden,
die ontspannend zijn en vreugde kunnen schenken. Vrijetijdsbesteding veronderstelt een zekere onbekommerdheid, waardoor men zich rustig en vredig
kan geven aan het ogenblik. Wanneer deze rust en vrede ontbreken, stagneert
ook de belangrijke regulatie van de vrijetijdsbesteding, die uit de persoon zelf
voort moet komen.

LITERAIRE KRONIEK

Naar een begrip
„Literatuur"
M. JANSSENS

E belangrijkste taak voor wie zich met literair-historische of literair-wetenD
schappelijke problemen bezighoudt, blijkt ook de neteligste te zijn: een
bepaling van de literatuur te vinden die aanspraak kan maken op algemeengeldigheid en die bruikbaar is in de verschillende literairwetenschappelijke disciplines. Wanneer men er de opinies van verschillende geleerden op naslaat, is
het gevaar niet denkbeeldig dat men zeer sceptisch gaat oordelen over de mogelijkheid van zulk een definitie. Eenstemmigheid is hier immers ver te zoeken.
Men kan zich wel troosten met de zekerheid dat de literatuur zelf toch nog
steeds belangrijker is dan de literatuurwetenschap, maar opdat er zonder meer
een wetenschap van de literatuur mogelijk zij, is het nodig haar object — bet
wezen van de literatuur — op algemeen geldige wij ze te omschrijven. Althans
tot op zekere hoogte, want van zulk een omschrijving kan men natuurlijk niet
de rationele, vaste duidelijkheid verwachten van een meetkundige definitie.
In de „praktijk" van de literatuurstudie laat het gebrek aan eenstemmigheid
betreffende het wezen van de literatuur zich blijkbaar niet zo scherp voelen.
Men gaat er immers geredelijk over akkoord dat een bepaald aantal wetenschappelijke activiteiten, gaande van het uitgeven van teksten over het schrijven van
literatuurgeschiedenissen tot het stilistisch interpreteren van woordkunstwerken,
samen een geheel vormen: de literatuurwetenschap. Op het eerste gezicht schij nt
het dus gemakkelijker eenstemmigheid te bereiken over het wezen en de taak
van de literatuurwetenschap dan over het wezen van de literatuur. In de grond
wordt de moeilijkheid hiermee echter slechts omzeild. Is het inderdaad gemakkelijker te filosoferen dan te zeggen wat filosofie is? .... Voorts rekenen wij
a.h.w. vanzelfsprekend sommige geschriften tot de bellettrie en geven deze een
plaats in de literairhistorische overzichten, terwijl wij er anderzijds niet aan denken de schepenbrief van Boekhoute of de akten van het Verdrag van Versailles
daarin op te nemen. Zelfs kan men een goed literair criticus zijn zonder voor
zichzelf of voor anderen expliciet duidelijk te maken wat men verstaat onder
„literatuur". Ik voel het zo aan, zal men zeggen, ik heb mijn smaakgevoel geschoold door het contact met de literatuur zelf, „j'ai lu tous les livres"; intultief
weet ik dat dit of dat een prachtige versregel is en, goddank, voor mij spreekt
de schoonheid van een woordkunstwerk een voldoende klare taal . . . . Blijkbaar
heeft het kritisch waarde-oordeel genoeg aan deze fundering van binnenuit, aan
deze intultieve zekerheid. Ook een goed criticus kan argwanend staan tegenover
elk verder „gefilosofeer".
Alles samen bewijst de „communis opinio" betreffende de taak van de literatuurstudie in de dagelijkse praktijk haar deugdelijkheid, hoe vaag ze ook blij ft.
Zij is inderdaad een basis waarop met vrucht gewerkt wordt. En deze feitelijke
toestand toont aan dat de literatuurstudie niet noodzakelijk hoeft uit te gaan van
een vooraf opgestelde definitie. Het theoretisch inzicht in het wezen van de
literatuur is niet het „fundament" van de literatuurstudie zoals men b.v. spreekt
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van de „fundering" van een huffs zonder welke het bouwen niet eens kan beginnen, wel echter in deze betekenis, dat zij het geestelijk beginsel is dat de zin,
het doel, de structuur van het hele bouwwerk bepaalt. De definitie van de literatuur is niet het begin van de literatuurwetenschap, maar een van haar kostbaarste resultaten.
Bij nader inzien ligt aan alle vormen van de literatuurstudie ieen minstens
impliciete opvatting van wat literatuur is ten grondslag. Ook in de beoordeling
van de moderne letteren gaat men onwillekeurig selectief te werk. In laatste
instantie steunt deze keuze op een „inzicht" van algemeen theoretische aard.
Hetzelfde geldt voor ons waarde-oordeel over vroegere werken. Het opnemen
van bepaalde geschriften in de „literatuurgeschiedenis" steunt op een inzicht,
op een theorie van de literatuur, of die nu uitgesproken wordt of niet. Hierbij
kan men zich wel op een historisch standpunt plaatsen en zich schikken naar
vroeger gangbare opvattingen van de literatuur. Maar als men dan ook bedoelt,
dat deze opvattingen verschillen van de onze, fundeert men zijn werkwijze toch
weer impliciet op een theoretische zienswijze. Het kan nuttig en zelfs nodig
zijn, deze impliciete opvattingen te verduidelijken en er die elementen uit samen
te lezen die wij als onmisbare componenten beschouwen van .een wetenschappelijk bruikbaar, algemeengeldend begrip „literatuur".
De verschillende representatieve theorieen van de laatste vijftig jaar schijnen
slechts een kenmerk gemeen te hebben: dat zij alle een individueel stempel
dragen. Zoveel hoof den, zoveel theorieen.
I. A. Richards huldigde een volslagen relativisme. Uitsluitend op empirische
grondslag, d.i. op grand van zgn. poetische ervaringen van schrijvers en lezers,
trachtte hij in zijn Principles of literary Criticism en vooral in zijn Practical
Criticism het wezen van de literatuur te omschrijven, zonder naar een algemeen
geldige, „objectivistische" formule te streven. De meest kenmerkende eigenschap van de dichter is zijn „vigilance", d.i. het talent waarmee hij een maximum aantal ervaringen kan bundelen in een zinvol geheel. Het resultaat van
zijn omvattende „vigilance" is het gedicht, waarvan het aantal interpretaties
toeneemt met het aantal lezers. Om de zin van een gedicht te achterhalen, moet
men een aantal personen erop laten reageren; het gedicht zal telkens een (grotendeels) andere betekenis krijgen voor elk individu. Het is dus niet op zichzelf, het is slechts voor zo ver het leeft in vele lezers, die er telkens overeenkomstig hun receptiviteit van het ogenblik „beslag op leggen".
Van uit dit „behavioristisch" of „situationistisch" standpunt is een algemeen
geldige bepaling van de literatuur niet mogelijk. Zij is geen waarde op zichzelf,
doch slechts een prikkel die in ons een mechanisme van associaties in beweging
brengt. Dit leidt tot een subjectivistisch scepticisme t.o.v. elke theoretische bezinning op het wezen van de literatuur. De definitie van het gedicht die Richards
geven kan, is het geenszins verhelderende resultaat van een machteloos pragmatisme: het gedicht is „de marge van min of meer gelijksoortige ervaringen bij
de dichter en de lezers met als standaard de ervaring van de dichter zoals die in
het gedicht tot uiting komt" . . . .
Dat Richards zo veel waarde hecht aan het concrete beleven van de literatuur,
hoeft ons niet te verwonderen. Deze nuchtere kijk heeft immers ook zijn goede
kanten. Menig dichter zal geneigd zijn, de theoretici de raad te geven, zich wat
meer met literatuur in te laten, de dichter te beluisteren en zich met een zo
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verfijnd mogelijke intuitief-esthetische ontvankelijkheid aan diens woord over
te geven. Inderdaad, het lezen van gedichten, de „omgang met boeken" is en
blijft de beste leerschool. Indien men deze experimenteel-inductieve zienswijze
ook over de eeschiedenis van de letteren wil uitbreiden en het zoeken naar een
definitie van de literatuur ook in historisch perspectief wil situeren, kan men
inderdaad tot een gefundeerd, gezond en wijs relativisme komen.
Dit historisch-descriptief standpunt verleent b.v. aan T. S. Eliots essay The
Use of Poetry and the Use of Criticism een zo bedaagd karakter. Oak deze
nuchtere Angelsakser zweert niet bij atom en immer geldende maatstaven. Zijn
eigen opvatting blijkt zich voortdurend in statu nascendi te bevinden naarmate
hij zijn inzichten toetst aan die van voorgangers die in het verleden overeenkomstig him tijdsklima.at en de letteren van hin tijd anders oordeelden dan
hijzelf. In het voorbijgaan neemt hij hier en daar een kostbaar element Tree, er
over wakend allerlei differentiaties van het begrip „literatuur" binnen bepaalde
tijdsgrenzen tot hun recht te laten komen. Vooral uitkijkend Haar het „nut" dat
Engelse critici en historici in de loop der eeuwen in de literatuur ontdekt hebben, vergaart hij verschillende „uses" en aarzelt hij ten slotte zelf een bepaalde
„use" als essentieel naar voren te schuiven. Tussen de regels door waarschuwt
hij ook de kamergeleerde die wel in abstracto over het wezen van de literaire
schoonheid kan filosoferen maar wellicht onbevoegd is een slecht van een goed
gedicht te onderscheiden. De theoreticus is in Eliots ogen in de eerste plaats een
criticus en de belangrijkste vraag die hij moet beantwoorden luidt: „is this a
good poem ?". Hoewel deze vraag eigenlijk niet helemaal kan beantwoord worden zonder het antwoord op de vraag „what is a poem ?", Loch leert de geschiedenis duidelijk dat deze tweede vraag op uitzonderlijk gevarieerde, ja tegenstrijdige wijze beantwoord geworden is. Ten overstaan van deze varieteit komt naar
Eliots oordeel een wijs scepticisme niet ongelegen ... .
Centraal in zijn „ervaringspoetica" is dan ook het zogenaamde „readjustment"
of „reorganization" van onze maatstaven, het bestendig toetsen van onze opinies
aan steeds nieuwe ervaringen en steeds wisselende contacten met de onuitputtelijke rijkdom van de schone letteren. Dit „readjustment" is ten langen leste „a
readjustment between poetry and the world in which and for which it is produced". Kortom, „experience" is het centrale beginsel in Eliots literaire theorie.
Zeer gezond in Eliots relativisme is vooreerst de opvatting dat het begrip
„literatuur" in de loop van de geschiedenis bestendig uitgezuiverd werd. Men
zal er zich dan ook voor hoeden bepaalde stellingen in verband met het wezen
van de literatuur al te apodictisch te formuleren, omdat iedereen in zijn denken
onwillekeurig historisch gesitueerd is. Deze historische zienswijze biedt vervolgens ook het voordeel dat zij zekere vroegere opvattingen van de literatuur die
men nu als naief, of te ruim of te bekrompen aanziet, tot hun recht laat komen.
Vooral voor de literatuurgeschiedschrijver is dit van belang. De kennis van
zgn. verouderde opvattingen van de literatuur is een waarborg voor de objectiviteit en volledigheid van zijn overzichten. Wie historisch denkt en werkt, stelt
verder vast dat de literairesthetische smaak zich heeft ontwikkeld en het is derhalve geraden — indien men tenminste objectiviteit wil nastreven — geschriften
uit vroeger tijden niet uitsluitend te beoordelen in functie van het eigentijdse,
onvermijdelijk subjectieve smaakgevoel. Eliots gematigd empirisme is een heilzame rem tegen elk a-historisch subjectivisme of estheticisme.
Een tweede kostbaar element in Eliots leer over het „nut" van de dichtkunst
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is de primauteit van het esthetische, dat een wereld op zichzelf is. „Een gedicht
is een gedicht", schrigt Eliot en deze opzettelijk duistere formule reveleert een
hele interpretatie van de functie van het esthetische in het individueel en maatschappelijk leven. Men moet van de dichter niet in de eerste plaats verlangen
dat hij iets zou presteren dat de filosoof, de socioloog of de biechtvader veel
beter kunnen. Hij schrijve gedichten ! Het eigen terrein van de dichter is wel
geen Hesperidentuin buiten onze wereld, maar het is toch een oase van verheffende, weldoende rust en onbaatzuchtige beschouwing aan de rand van de
levensweg.
Ten slotte hecht Eliot veel belang aan de aangeboren begaafdheid voor het
aanvoelen en genieten van schone dingen, een gave die Eliot „enjoyment"
noemt. Hij beschouwt ze als het fundament van elke rechtgeaarde „experience",
als de onmisbare onderbouw van het „readjustment". Een van de belangrijkste
redenen waarom de definitie van de literatuur zo moeilijk is, ligt precies in het
feit dat men rekening dient te houden met deze factor „intuitie", die wij overal
ontmoeten: in het scheppingsproces, in het genieten, in het interpreteren, in het
kritisch waarde-oordeel. De theoretische reflectie over de literatuur mag nooit
de geheimzinnige, intuitieve en emotionele weligheid van het kunstwerk ontluisteren. Steeds zal men een grote speelruimte moeten laten aan de mysterieuze
contemplatie van het hart, die aan het redenerend intellect grotendeels ontsnapt.
Toch zal men het intuitionisme in de kunstbeschouwing binnen de juiste
perken dienen te houden, indien men de mogelijkheid wil openlaten de literatuurstudie als een wetenschap te beschouwen.
De neo-idealist B. Croce (La Poesia) oordeelde dat men uitsluitend op grond
van intuitieve speurzin „poezie" van „literatuur" vermag te onderscheiden, en
dat de inhoud van het begrip „poezie" beperkt kan worden tot de intuitiefirrationele kwaliteiten van de gebruikte taal. Op grond van deze definitie meende hij alle elementen van de literatuurstudie die niet rechtstreeks verband houden met het intuitief aanvoelingstalent van de lezer als onbelangrijk te molten
afwijzen. Gegevens van historische of biografische aard, die het scheppingsproces toch tot op zekere hoogte kunnen verhelderen, achtte hij waardeloos voor
de ware interpretatie van het poetisch kunstwerk. Het smaken van poezie was
volgens hem een subtiele en intuitieve herschepping van 's schrijvers schepping,
m.a.w. een communicatie langs evocatieve en suprarationele weg tussen twee
dichterlijke zielen. Poezie was een hogere intuitieve kenfunctie die alleen begaafden soms gegeven is. Elke poging tot rationaliseren kan deze flonkering
slechts ontluisteren. Om de poetische momenten te onderscheiden van de rest,
die slechts „literatuur" is, dient de criticus over een zeer subtiele receptiviteit te
beschikken.
Deze extreem intuitionistische poetica getuigt weliswaar van een zeer verheyen opvatting van de zgn. poezie als sublieme, bijna bovenmenselijke kenfunctie,
maar zij sluit in dat er van een literatuurwetenschap die naam waardig geen
sprake kan zijn. Croce wilde de literatuurgeschiedschrijving ten slotte omvormen
tot een aaneenschakeling van waarde-oordelen, gedicteerd door een allerindividueelste intuitieve sensibiliteit. De notie „literatuur" wordt dan zo ijl, dat zij
haar bruikbaarheid als fundament van wetenschappelijke navorsing verliest.
Helemaal aan de antipode van Croces intultionisme staat de poging van R.
Ingarden (Das literarische Kunstwerk), om het wezen van de literatuur zo
„objectivistisch" mogeliik te bepalen. De auteur, een leerling van Husserl,
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trachtte Tangs descriptief-fenomenologische weg de wezenlijke structuur van een
woordkunstwerk te achterhalen. Wanneer men zakelijk en onbevangen het
literaire kunstwerk als een in zichzelf bestaand geheel kan afzonderen van onze
individuecl-subjectieve belevingen en er zonder vooringenomenheid de structuren van beschrij ft, kan men misschien de meest objectieve elementen van een
definitie van de literatuur blootleggen. Ingarden liet de veelal intuitieve gronden van het scheppingsproces, evenals de reacties van de lezer buiten beschouwing. Het literaire kunstwerk is hier een „polyfone harmonie" van op zichzelf
betekenisvolle elementen, die dan in functie van een geheel op elkaar inwerken
en door hun samenwerking aan het geheel een nieuwe, artistieke, betekenis
verlenen.
Van deze methode kan men op het eerste gezicht zakelijk gefundeerde
resultaten verwachten. Maar ook deze auteur is verplicht een ruime marge open
te laten voor allerhande subjectieve en intuitieve factoren, welke nu eenmaal
nooit kunnen weggedacht warden. Ingarden wees op het zgn. „geschematiseerde", d.i. niet gerationaliseerde karakter van ideeen en voorstellingen die in het
literair kunstwerk aanwezig zijn, op de geheimzinnige en niet te ontraadselen
onderlinge afhankelijkheid van de verschillende elementen die de polyfone
harmonie tot stand brengen, op de zgn. metafysische kwaliteiten van het woordkunstwerk die op intuitief-doorleefde wijze de zin van het leven onthullen, enz.
Tenslotte was hij verplicht het subtiele akkoord tussen al de structuurelementen
van het kunstwerk die hij opsomt, „ein wahres Wunder" te noemen. Het geheim van het kunstwerk ontsnapt ook aan de meest koele, bewuste en methodische fenomenologische beschrijving.
Het laatste standpunt dat wij hier even kritisch onder ogen nemen, is dat van
de „doctrinairen", of dezen nu gelovigen, moralisten, marxisten, existentialisten
of wat dan ook zijn. Zij verlangen van de literatuur in de eerste plaats dat zij
jets zou presteren. Hun „theorie" groeit niet zelden uit tot een ware plichtenleer, waaraan zowel de schrijver als de lezer zich moeten onderwerpen; zij
schrijven regels en normen voor en beschikken uiteraard over welomschreven
criteria om te oordelen en te veroordelen. Wat de literatuur eigenlijk is of moet
zijn, ligt in het verlengstuk van het werk, nl. in de greep van het werk op de
lezer. De literatuur is in hun ogen „une entreprise" (Sartre), een oproep van
iemand die in het schrijven zijn verantwoordelijkheid als mens opneemt tegenover andere mensen, die op hun beurt door het getuigenis van de schrijver voor
hun verantwoordelijkheid geplaatst worden. De literatuur wordt dienstbaar gemaakt aan „het 'even", zij is een middel of leidraad: door het werk vloeien de
lezer allerhande verheffende of leidinggevende gedachten toe.
De literatuur wordt aldus ten dienste gesteld van een of meerdere „uses"
welke wij bij T. S. Eliot hebben aangetroffen. Doorgaans ligt aan deze normatieve theorieën een verheven opvatting van de functie van het dichterschap ten
grondslag: de dichter is diegene onder ons die de diepste roerselen van 's mensen wezen kan afluisteren in de trillingen van zijn eigen ziel; hij bezit het talent
van de „ziener" die ons zowel de rijkdom als de armoede, zowel de verrukkingen als de angsten, zowel de kracht als de zwakheden van onze ziel openlegt in
artistieke symbolentaal. Aan deze verheven opvatting doet men echter tekort, als
men de dichter in zijn vrijheid beknot en hem niet helemaal zichzelf laat zijn
om zich artistiek-oprecht volkomen uit te spreken. Censoren die van hem een of
ander ,,nuttig effect", een of andere dienstbaarheid verlangen, zetten meteen

536

NAAR EEN BEGRIP „LITERATUUR"

een domper op zijn soevereine scheppingslust, die al het menselijke, ook het al
te menselijke omvatten kan. Blijkbaar warden deze utilitaristische theorieen vaak
geinspireerd door extra-literaire doctrines. Men loopt hier bestendig het gevaar,
dat soort literatuur dat men zich droomt of dat het meest tegemoetkomt aan de
nood van de tijd, als de literatuur te beschouwen. Of men begint onkritisch en
vermetel te annexeren en geloofs- of partijgenoten te ronselen: men beschouwt
Schiller als een „anima naturaliter marxista" of men meent dat het evangelie in
palimpsest in de hedendaagse romankunst werd geschreven . . . . Het voornaamste bezwaar tegen deze opvatting van het „nutscap" van de literatuur — het
voornaamste van uit ons standpunt hier — betreft de moeilijkheid van de wetenschappelijke controle. Als de literatuur slechts waarde heeft naarmate ze
„effecten" bereikt die buiten het werk liggen, n.l. in de lezer, dan wordt ook
het zwaartepunt van de literatuurstudie buiten het werk zelf verlegd, en wie zal
precies kunnen uitmaken hoe en in welke mate „de lezer" dit effect heeft verwerkt ? Indien het al zo moeilijk is de bedoelingen van de schrijver te achterhalen, zal men dan niet nog meer in het duister tasten betreffende de wijze waarop de lezer die opneemt en erop reageert ? Zelfs als men dit op een of andere
wijze experimenteel en inductief kan nagaan, verwijdert de literatuurstudie zich
dan toch niet helemaal van het literaire kunstwerk am er slechts enkele bleke
afstralingen van over te houden? Wel kan men opwerpen dat, wanneer men de
primauteit van het esthetische voorstaat, men eveneens in de lezer een esthetisch
„effect" verwacht, dat men evenmin op „exacte" wijze kan meten en beoordelen.
Maar de esthetische kwaliteiten liggen in het werk zelf, in zijn hele gestalte,
zijn vorm en zijn stijl, waar men ze langs inductieve weg en aan de hand van
beproefde technieken kan „herausinterpretieren". De echt esthetische beleving
en interpretatie van een woordkunstwerk kunnen in grate mate inductief en
wetenschappelijk gefundeerd zijn, en kunnen daarenboven op methodische
grondigheid steunen, indien ze maar „egocentrisch" georienteerd zijn. Aldus
keert men zich immers „zu den Sachen selbst" en vat men de literatuur van
binnen uit in haar objectieve verschijningsvormen in de plaats van haar naar
buiten toe te laten vervluchtigen in impressies, sensaties en emoties die ons omwille van hun individuele diversiteit voor het grootste deel ontsnappen.
T. S. Eliot schreef in zijn boven vermeld essay dat hij het na zijn omzwervingen in de geschiedenis van de Engelse literaire kritiek niet wilde beproeven
een definitie van de literatuur te geven, omdat hij niets wenste uit te sluiten.
Men hoeft wel niet helemaal met dergelijke omzichtigheid in te stemmen, maar
als men bij wijze van samenvatting toch enkele elementen wil opsommen die
men als essentieel beschouwt, zal men alvast Eliots ietwat gemakkelijke maar
betekenisvolle formulering als eerste element vasthouden: „een gedicht is een
gedicht" of, zoals Eliot schrijft, „a motion terminating in an arrangement of
words on paper". Het woordkunstwerk is in de eerste plaats een obj ectief werkstuk dat in zich esthetische kwaliteiten bezit en een esthetische bevrediging kan
opwekken. Deze esthetische, in zichzelf rustende kosmos, dit schone object, uit
vrije scheppingslust in het zijn geplaatst, komt tot stand in en door het woord,
in de taal. In het literair kunstwerk komt de taal helemaal tot zichzelf, beleeft
zij „haar eerste morgen", in al haar intuitieve, welige, ondoorgrondelijke luister.
De eigenheid van de letterkunde als kunst van het woord impliceert de primauteit van het esthetische.
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Uit deze stelling vloeien allerhande moeilijkheden voort die hun weerslag
hebben op het wetenschappelijk karakter van de literatuurstudie. Weer staan wij
hier voor het probleem dat wij bij het begin aansneden: is ons begrip „literatuur" wel voidoende duideiijk en vast omliind orn bruikbaar te zijn als fundament van een wetenschap ? Zijn wij in staat het domein van deze wetenschap
op aanvaardbare wijze af te bakenen ? Indien zelfs deze afbakening steunt op
een kwalitatief waarde-oordeel, waarin onvermij delijk subj ectieve elementen een
rol spelen, mogen wij dan wel van de objectiviteit van dergelijke wetenschap
gewagen? En toch is men verplicht hier een oordeel te vellen. Dat de literatuurwetenschap steunt op een oordeel kenmerkt haar van meet af als een geesteswetenschap, waarbij de gehele mens betrokken is, niet alleen met zijn redenerend intellect, maar ook met al de intuitieve ontvankelijkheid van hart en gemoed. Hoezeer men ook in de literatuurwetenschap moet streven naar inductief
en zakelijk gefundeerde bewijsvoering, naar methodische tucht en systematische
ordening, toch zullen de meest exacte en onomstootbare zekerheden die zij kan
bereiken, zelden die allereigenste en allerbelangrijkste zone betreffen, de zone
waarin de navorser de schoonheid in het taalkunstwerk poogt te ontbolsteren.
Hier zijn de resultaten van het onderzoek zelden definitief. De criticus — men
kan hem hier nog moeilijk een onderzoeker noemen — is voor het aanschijn
van het schone steeds fundamenteel eenzaam en op eigen krachten aangewezen.
Het tweede wezenlijk element in de literaire schepping zouden wij in het
algemeen de „creatieve visie" kunnen noemen. De dichter is begaafd met het
talent, de wereld, zij het fragmentair, in zijn artistieke wereld te „verzinnen"
en te „verbeelden". De dichtkunst is essentieel symbolisch in die zin dat zij aan
een stuk van de wereld en van het leven op haar eigen wijze zin Beef t. Zij onthult al scheppende in het woord, en dat is haar alleen gegeven. Al naar gelang
zijn geaardheid, geestelijke rijpheid, temperament en talent neemt de schrijver
deel aan de onthulling en de zingeving van het zijn, een taak waartoe de mensheid in haar geheel en de kunstenaar op speciale wijze geroepen zijn. De „visie"
van de dichter onderscheidt zich echter van die van de filosoof: in de mate dat
de dichter echt kunstenaar is, interpreteert hij de wereld op intultief-doorleefde
wiize, vanuit zijn gemoed, met heel zijn wezen, en niet alleen met het redenerend intellect, zodat zijn scheppingen complexe, polyvalente en „poly-interpretabele" gestalten worden.
De studie van dit tweede aspect van het literair kunstwerk biedt verschillende
mogelijkheden. De literaire expressie zit immers langs de individualiteit van de
schrijver om met zoveel vezels in een bepaalde structuur van ervaringen vast,
dat er zich hier een hele reeks vertakkingen van de literatuurwetenschap kunnen
voordoen. Men kan bij voorbeeld nagaan in hoever de literaire expressie verbonden is met de „persona practica" van de dichter, hoe de psychologische
figuur van een auteur in zijn werk weerspiegeld ligt, welke de connecties zijn
tussen zijn ideeen en het filosofisch tijdsklimaat, welke literaire modellen hem
hebben geinspireerd, of en in welke mate bepaalde sociologische determinismen
een rol gespeeld hebben bij de schepping van zijn -werk. Het complexe karakter
van de meeste literaire werken en a fortiori van een literair oeuvre in zijn geheel
brengt mee dat zij zowel vanuit een ideologisch als vanuit een psychologisch of
een sociologisch standpunt kunnen bestudeerd worden. De varieteit van standpunten leidt naar evenveel richtingen, stromingen en methoden in de literatuurwetenschap. Sinds de literatuurstudie werkelijk een wetenschap geworden is,
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heeft zij geleidelijk — en meestal met vrucht — zoveel contactpunten gezocht
met andere wetenschappen en heeft zij zich zoveel verschillende gespecialiseerde
methoden en technieken eigen gemaakt, dat zij in onze dagen al zo complex als
de literatuur zelf is geworden, met het gevolg dat zij in haar huidige vorm een
vrijwel onoverzichtelijke, j a chaotische aanblik biedt.
Al die vertakkingen van de literatuurstudie leiden niet zelden tot eenzijdige
interpretaties van het woordkunstwerk en daarenboven leent niet elk literair
werk er zich toe van uit een bepaald standpunt onderzocht en naar waarde geschat te warden. Het onderzoek van sommige geschriften vanuit een bepaalde
gezichtshoek kan fundamenteel onaangepast zijn en aanleiding geven tot „Hineininterpretierung" van vooropgezet extra-literair gedachtengoed. Toch kunnen
dergelijke speciale, eenzijdig-afzonderende onderzoekingen echt literairwetenschappelijk zijn, aangezien zij elk een speciaal facet van de veelzijdige menselijke substantie van de literatuur op de voorgrond brengen. Over het algemeen
leent de literatuur zich tot gespecialiseerd „standpunt-onderzoek", maar men zal
er toch over waken dat de afzonderlijke disciplines blijven rekening houden
met de specifieke eigen-waarde van de bellettrie.
Op het eerste gezicht kan men van dit „standpunt-onderzoek" betrouwbare
en objectieve resultaten verwachten. Als men over voldoende filosofische eruditie en filosofisch-technische onderlegdheid beschikt, is het niet zo moeilijk allerhand platonisch, scholastiek en katholiek gedachtengoed in de Divina Comedia
te ontdekken of een gedachtenkluwen als het eclectisme van Fr. van Eeden
draadje bij draadje te ontwarren. Als men voldoende historische bagage bezit,
lijkt het niet zo ondoenlijk de waarde van de Comadie Humaine als sociografisch document objectief en met wetenschappelijke precisie af te wegen. Men
kan de gewettigde hoop koesteren dat dergelijke onderzoekingen op evenveel
wetenschappelijke grondigheid en zekerheid kunnen bogen als b.v. het onderzoek naar de relatie tussen het scholastiek denken in Dantes tijd en de wijsbegeerte van Aristoteles. De literairwetenschappelijke navorsing, die hier in hoof dzaak beperkt wordt tot de analyse van relaties, lijkt in deze gevallen wel zeer
vaste grand ander de voet te hebben. Het ene element van de relatie is een uit
andere wetenschappen overgenomen vaststaande kennis; het andere kan vrij
nauwkeurig afgelijnd en uit het kunstwerk geabstraheerd warden.
Doch een kunstwerk wordt zelden uit een „idee" geboren. Ideeen die gemeengoed zijn in de wereld waarin de dichter leeft, liggen in het kunstwerk
bezonken, verstrengeld met minder doorzichtige ingredienten welke in de scheppingsact meetrillen. Positieve en naar exacte kennis strevende geesten verliezen
ook al te dikwijls uit het oog dat de literatuur geen „mirror of life" is en dat
ook Narkissos' beeld aardig wat vertekend kan zijn. De beleving van het kunstwerk kenmerkt zich eerder door een fascinerende openheid die tot deemoedige,
nooit te voltooien herschepping noopt dan door een koele klaarheid die het
intellect tot rust brengt. Zoals wellicht ook elke grate filosofie is elk groot
literair kunstwerk nooit „af" of „vol-tooid": nooit kan het definitief uitgelegd
of verklaard warden. De zogenaamde doxologia van bepaalde grate literaire
werken leert ons dat hun polyinterpretabele rijkdom in de loop der tijden steeds
andere facetten vertoont. De geschiedenis van de literaire kritiek leert dat ook
de ideologische of psychologische interpretatie van grate literaire kunstwerken
zelden „definitief" kan genoemd warden, precies omwille van de intultief-artistieke kwaliteiten die hun betekenis tegelijk constitueren en omsluieren.
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Houdt men zich deze restricties voor ogen, dan zal men zelfs van het „standpunt-onderzoek" zelden mathematische zekerheden mogen verwachten, indien
het tenminste de polyvalente rijkdom van de schone letteren niet wil te kort
doen. Is het b.v. geen jammerliike vergissing, de taal van de dichter te beschouwen als een dialect van het idioom der filosofen? Men heeft gemeend de wetenschappelijke aspiraties van de literatuurstudie te moeten „redden" door bepaalde
gespecialiseerde methoden die andere wetenschappen eigen zijn, op haar over te
dragen. Hoewel de literatuurwetenschap er alle belang bij heeft de .evolutie in
andere geesteswetenschappen aandachtig te volgen en eventueel nieuwe methoden aan haar eigen object te toetsen, toch zal zij over haar eigen methode moeten beschikken, diegene die het meest past bij het wezen zelf van de literatuur.
Het is van het hoogste belang dat men zich bewust zij en van de eigen aard en
van de mogelijkheden en van de grenzen van het wetenschappelijk literatuuronderzoek.
Wij hebben slechts twee essentiele elementen vast gehouden. nI tegenstelling
met T. S. Eliot die de vraag open liet omdat hij niets wilde uitsluiten, hebben
wij wellicht toch de indruk gegeven alles te willen meenemen om niets te laten
ontsnappen. Als men zich meer categorische stellingen betreffende het wezen, de
zin en de functie van de literatuur voor de geest roept, kan men deze houding
wellicht onzeker en eclectisch noemen. Maar wordt ons deze houding niet opgedrongen door de rijkdom van de literatuur en door de even rijke mogelijkheden van de literairwetenschappelijke navorsing? Zal men aan deze rijkdom tornen door een definitie die wellicht minder vaag maar zeker eenzii diger is? Ten
overstaan van de welhaast onuitputtelijke mogelijkheden van de bellettrie komt
het er per slot van rekening vooral op aan waar men het accent legt. Wij menen
in onze definitie van het literair kunstwerk de primauteit van het esthetische te
moeten beklemtonen. Wanneer men van elk werk op de eerste plaats vereist dat
het artistiek voldragen zij, dan kan men zowel een verrukkelijk klinkend niemendalletje van een of ander „homo ludens", die J.-P. Sartre smalend een
„irresponsable" zou noemen, apprecieren als de meest omvattende blik in het
levensraadsel van een visionair. Daartussen ligt een onuitputtelijke gamma van.
mogelijkheden. Naarmate de schrijver intellectueel en ethisch een persoonlijkheid is, zal het menselijk gehalte van zijn werk stijgen. Maar met grote ideeen
alleen „maakt" men geen literatuur. De dichter zelf heeft steeds het laatste
woord!
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POLITIEKE KRONIEK

De politieke rechten
van de kleurlingen
in Zuid-Afrika

R. VELING

E meer liberaal gezinde Zuid-Afrikaan vraagt zich vaak of hoe, als het ooit
D
zou gebeuren, politieke rechten kunnen worden verleend aan kleurlingen.
Velen beseffen niet dat er een periode was in de geschiedenis van Zuid-Afrika,
waarin de kleurlingen politieke rechten hadden. Reeds in 1853 stemden blanken
en zwarten op een gemeenschappelijke lijst.
Toen de blanken het zuidelijk deel van Afrika binnentrokken vonden zij
enige Afrikaanse stammen, die zich bier gevestigd hadden: de Hottentotten
waren niet de enige zoals tegenwoordig gewoonlijk beweerd wordt in de Zuidafrikaanse geschiedenisboeken. Naast hen waren er de Xosa's, Zoeloe's en Bosj esmannen. Toen de blanken in aantal toenamen groeide hun landhonger in
evenredigheid en zij rukten steeds verder op vanuit de Kaap naar het Noorden.
Dit oprukken ging niet gemakkelijk. Sams werd het land verhandeld op de
gebruikelijke koloniale manier: „Zo veel acres tegen zo veel kralen of stukj es
spiegel".
Spoedig leerden de Afrikanen de werkelijke waarde kennen van de betalingsmiddelen die zij ontvingen en kwamen zij ertoe am steeds meer te vragen in ruil
voor hun land. Zeer vaak weigerden zij gebieden te verkopen die hun moederland en bestaansbron waren. In zulke gevallen moesten de blanken hun toevlucht nemen tot geweld en meestal kwamen zij als overwinnaar uit de strijd
met hun betere bewapening en gevechtstactiek. Iedereen die zich de moeite
getroost am eens de lijst van de vele veldslagen, die tussen de Europeanen en
Afrikanen in dit deel van de wereld geleverd zijn, te bekijken, zal onmiddellijk
het feit erkennen dat we nooit kunnen zeggen dat we een niemandsland vonden.
Waar de blanken zich ook vestigden, uiteindelijk vormden ze toch een of
andere vorm van regering. Onder deze omstandigheden is het niet verwonderlijk
dat de politieke rechten werden toegekend aan de overwinnaars. In de Kaap was
de toestand echter totaal verschillend gedurende de tijd van de Britse overheersing. De toestand kan samengevat worden in de verklaring van de Hertog van
Newcastle in die tijd: „ . . . . Het is de oprechte wens van Hare Majesteits Regering, dat alle mensen aan de Kaap verenigd zullen worden door een band van
loyaliteit en gemeenschappelijk belang, zonder onderscheid van klasse of kleur".
Zo zien we dat in 1853, bij de stichting van het Kaapse Parlement, het stemmen openstond voor alle volwassen mannelijke Britse onderdanen, die een loon
verdienden van £ 50 per jaar, of die onroerende goederen ter waarde van tenminste £ 25 bezaten. Bij deze regeling was geen onderscheid gemaakt tussen ras
of kleur. In 1892 werden de gestelde eisen verhoogd: men moest in staat zijn
zijn naam, woonplaats en beroep te schrijven, terwijl ook de minimale waarde
van de goederen die men moest bezitten werd verhoogd van £ 25 tot £ 75.
Dit klinkt ons, mensen van 1961, ongelofelijk liberaal in de oren. Zelfs de
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meest liberaal gezinde mensen durven tegenwoordig niet voor te stellen om voor
blanken en niet-blanken dezelfde eisen te stellen. Degenen die het verstrekken
van politieke rechten aan de kleurlingen aanhangen, vinden het noodzakelijk
dat de kleurlingen aan hogere eisen moeten voldoen dan de blanken. Zij beweren dat de kleurling betrekkelijk onbeschaafd is en daarom op zodanige wijze
moet bewijzen beschaafd te zijn, dat er geen enkele twij fel meer blijft bestaan.
Zij vergeten echter dat er zeer veel blanken zijn, die op geen enkele wijze aan
de eisen voldoen die zij voor de kleurlingen stellen.
In 1894 werd de eerste stap gezet in de richting van een ander systeem. De
Glen Grey Wet van dat jaar stichtte een plaatselijke kleurlingen-raad voor het
district Glen Grey, gekozen door gekleurde belastingbetalers en begiftigd met
een beperkte macht voor zaken zoal wegen, openbare gezondheid, onderwijs,
landbouw enz. Bovendien, en dit is een van de meest belangrijke punten, werd
bepaald dat toewijzing van land in het Glen Grey-district geen eis mocht zijn
om voor het Parlement te mogen stemmen. Deze stap was uiterst belangrijk,
daar hij in de richting ging van de idealen der huidige regering: „Een kleurlingen-regering voor de kleurlingen en een blanken-regering voor de blanken".
In eerste instantie is dit een gezonde opvatting, alhoewel de aanvaarding ervan
enige voorwaarden verlangt:
1. Het grondbeginsel moet vrijelijk door alle betrokken partijen aanvaard worden: d.w.z. „apartheid" is mogelijk, maar de kleurlingen moeten ze geaccepteerd hebben voordat we ze christelijk kunnen noemen.
2. Dit beginsel maakt een verdeling van het land tussen blanken en kleurlingen
noodzakelijk. Deze verdeling zou tot stand gebracht moeten worden na gemeenschappelijke besprekingen en na overeenstemming over de kwesties
hoeveel acres en welke gebieden aan iedere groep worden toegewezen.
3. De zelfstandige ontwikkeling der verschillende etnologische groepen zal
natuurlijk moeten zijn, niet gedwongen, en zij zal nooit mogen leiden tot
superioriteitsgevoelens van de ene groep tegenover de andere.
De reden waarom de huidige regering zo veel moeilijkheden heeft, is dat zij
geen moeite doet om aan de hierboven genoemde punten te voldoen. Op de
eerste plaats aanvaarden de kleurlingen geen aparte ontwikkeling. Zij zijn opgegroeid in een westerse maatschappij met westerse gebruiken, en, wat belangrijker is, zij hebben de ontwikkeling van de westerse beschaving in Zuid-Afrika
mogelijk gemaakt. Zander de kleurlingen zou Zuid-Afrika er nog steeds hetzelfde hebben uitgezien als een 100 of 200 jaar geleden. Zij waren het die de
zware handarbeid verrichtten die nodig was om de steden, fabrieken, havens en
wegen enz., te bouwen. De Hollanders en Britten hielden alleen het toezicht,
dirigeerden en commandeerden. Het was de blanke die het meest profiteerde
van deze ontwikkelingen. De zwarte moest tevreden zijn met een heel klein
loon voor zijn werken en aldus ontstond de situatie die wij heden ten dage
kennen: de blanken zijn in staat geweest hun kinderen onderwijs te geven, hen
te leren zindelijk te leven, hen goed te voeden, en op deze wijze hebben ze een
sterke, gezonde, onderlegde natie opgebouwd.
De zwarten daarentegen hebben sinds de komst van de Europeanen in achterbuurten en „pondokkies" gewoond, onder erbarmelijke omstandigheden, met
nauwelijks enig onderwijs, en door de voortdurende ondervoeding werden zij
een natie van ongewassen zieke dronkaards, niet wetend hoe zichzelf en hun
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huis schoon te houden. De kleurlingen voelen dat ze meer dan genoeg hebben
gedaan voor de opbouw van de samenleving. Ook met betrekking tot punt 2
heeft de regering schromelijk haar plicht verzaakt. De verdeling van het land is
een zaak geweest waarover uitsluitend de regering beschikte. De gebieden welke
de regering aan de Afrikanen besloten had te schenken waren altij d de anderontwikkelde geweest; zij behield alle industriegebieden, de ontwikkelde landbouwgebieden en de belangrijke steden voor zichzelf. De hoeveelheid land die
aan een groep zou worden toegekend zou evenredig zijn aan de grootte van die
groep; dat zou in dit geval betekenen dat de kleurlingen 4 of 5 keer zo veel
land kregen als de blanken. Tot nu toe is er weinig gekomen van die toekenning. Met betrekking tot punt 3 blijkt de regering al het mogelijke te doen om
de spanning tussen de verschillende rassen te verhogen. De speldeprikken,
onrechtvaardigheden, ruwheden en mishandelingen die de oorspronkelijke bewoners dagelijks van regeringsemployees ondervinden zijn ontelbaar. De regering is erin geslaagd in de gedachten van de blanken een sterk rassengevoel te
scheppen, dat de tweede natuur van de Europeaan is geworden.
Steeds meer mensen gaan beseffen dat de apartheid moet mislukken. Sommige industrielen beseffen dat hun fabrieken het nooit zouden kunnen stellen
zonder de arbeidskracht van de kleurlingen. Er zijn slechts 4 miljoen blanken in
dit land terwijl er 7 miljoen kleurlingen in onze fabrieken tewerk gesteld zijn.
Verder begrijpen ze dat ze de kleurling zouden verliezen als klant voor hun
produkten en dit zou betekenen dat hun markt met 66,6% afnam !
De Glen Grey-Wet was de eerste stap tot wat wij tegenwoordig apartheid of
gescheiden ontwikkeling noemen. Het aantal gekleurde stemmers voor het Parlement bleef betrekkelijk klein, maar in sommige delen was hun stem een belangrijke factor. De kleurlingen stemden niet en bloc, zij namen eigenlijk gewoon deel aan de politieke strijd van die dagen.
Laten we er echter wel aan denken dat de Kaapprovincie een uitzondering
was. In geen van de andere kleine staten, zoals Transvaal, Natal en de OranjeRivier-kolonie hadden de kleurlingen werkelijke politieke rechten.
In 1909 kwam de Nationale Vergadering bijeen om de eenwording van de
vele Zuidafrikaanse kolonies te bespreken. Een van de voornaamste moeilijkheden was het feit dat de kleurlingen in de Kaapprovincie volledige politieke
rechten hadden terwijl zij in de andere staten er geen enkele bezaten. De OranjeRivier-kolonie en Natal waren volstrekt tegen het Kaapse systeem gekant: zij
wilden het stemrecht alleen tot de Europeanen beperkt zien. Alleen enige afgevaardigden van de Kaapprovincie wensten een onbeperkt stemrecht voor iedereen in de gehele Unie. Enkelen achtten het nodig dat de kleurlingen aan hogere
eisen moesten voldoen dan de blanken om te mogen stemmen. Weer anderen
wilden de status quo handhaven, wat zou betekenen dat elke „provincie" van de
Unie haar eigen systeem zou aanhouden. De vergadering besloot tenslotte dat
de status quo gehandhaafd zou blijven en dat het onbeperkte stemrecht van de
Kaapprovincie alleen dan afgeschaft zou worden als een tweederde meerderheid
der beide Kamers van het Unie-parlement tot opheffing zou besluiten.
De Vergadering deed nog een verdere stap in de richting van de huidige
situatie. Het lidmaatschap van het parlement was beperkt tot blanken. Een
gedelegeerde van de Kaapprovincie, die de overeenkomst onbevredigend vond,
merkte op: „Ik hoop dat als we de Unie krijgen, wij op den duur steeds dichter
tot rassengelijkheid komen . . . . Ik ben van mening . . . . dat we in staat zullen
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zijn onze vorm van beleid in andere delen van Zuid-Afrika in te voeren" (Mr.
Saurer).
Het is droevig te beseffen dat bier zelfs niet naar de opvatting van de kleurlingen gevraagd werd. Toen het Statuut voor Zuid-Afrika door de verschillende
Parlementen van de betrokken staten was aangenomen, werd het naar Engeland
gestuurd ter bekrachtiging door het Rijks-Parlement. W. P. Schreiner, Tengo
Jabavu, de kleurlingenleider, en Dr. Abdurahman gingen naar Londen om
tegen het Statuut te protesteren. Hun pogingen waren echter nutteloos. Kolonel
Seely, onder-secretaris voor de kolonien, verzekerde het Huis van Afgevaardigden dat het onmogelijk was een voorbeeld te vinden, waarbij zo'n grote hoeveelheid mensen, een heel ras, het democratische recht om te stemmen was ontnomen. „Zodoende wilde hij er met klem op wijzen dat het onmogelijk was dat
het Kaapse stemrecht ooit opgeheven zou warden". Later bleek hoe ver hij
ernaast was geweest . . . . !
Gedurende de eerste tien jaren na de vorming van de Unie bleef de situatie
ongewijzigd: de kleurlingenbevolking in Natal, Oranje-Vrijstaat en Transvaal
had geen afvaardiging in het Parlement.... In 1920 werd de Wet op de Aangelegenheden voor Inlanders aangenomen. Zij gaf de regering de macht om
plaatselijke kiesraden voor kleurlingen op te rechten met een beperkte macht
voor regerings- en belastingzaken daar ter plaatse, gelijkende op instellingen
genoemd in de Glen Grey Wet. Buiten de Kaapprovincie werd er heel weinig
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze raden in het leven te roepen.
Ook voorzag de wet in de oprichting van overkoepelende raden en in periodiek
bijeenroepen van de kleurlingenvergaderingen door de Regering, die hiervoor
de gedelegeerden benoemde. Zulke vergaderingen hadden ten doel om inlichtingen te geven en waren dan ook een stap in de goede richting. Ongelukkigerwijs werden er maar weinig bijeengeroepen. In 1924 werd het eerste Nationale
Parlement geinstalleerd en de aanval op het stemrecht van de kleurlingen in de
Kaapprovincie begon. Generaal Hertzog maakte twee wetten.
1. De ene voorzag in de opheffing van het stemrecht voor kleurlingen, dat
vervangen zou worden door de vertegenwoordiging van de Afrikanen in het
Parlement door 7 blanken, die gekozen zouden worden door de gemeenschap i.p.v. met een persoonlijke stem.
2. De tweede wet voorzag in een kleurlingenraad, die gekozen moest worden
door kleurlingen. De taak van de Raad zou zijn de regering raad te geven
in kwesties m.b.t. de inlanders. Zij had ook een beperkte wetgevende macht
in zaken die direct betrekking hadden op de kleurlingen. Beide wetten werden niet door de kamers aangenomen.
In 1929 werd het wetsontwerp tot regeling van de inlandersvertegenwoordiging aangeboden. Het had de bedoeling om de politieke rechten van de kleurlingen als volgt te regelen:
1. Kleurlingen uit de noordelijke provincies zouden vertegenwoordigd worden
door 2 senatoren die door de gemeenschap gekozen zouden worden. Na
verloop van tien jaar mochten ze er nog twee kiezen.
2. Kleurlingen uit de Kaapprovincie die reeds stemrecht bezaten behielden dat
recht. Maar nieuwe stemmers moesten geregistreerd worden op een afzonderlijke kleurlingenlijst. De aldus geregistreerde kiezers zouden, naarmate
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hun aantal toenam, meer parlementaire vertegenwoordigers moeten kiezen,
tot een maximum van twee senatoren en drie leden voor het huis van afgevaardigden (alien blanken).
Het wetsontwerp werd ingediend in een gezamenlijke zitting van de Senaat
en het Huis van Afgevaardigden, en het slaagde er niet in de door de Wet geeiste tweederde meerderheid te halen. De kwestie van de politieke rechten van
de inlanders stond in het middelpunt der belangstelling bij de algemene verkiezingen van 1929. De Nationalisten bespeelden heel handig de gevoelens en
vooroordelen van de blanken (. . . . „Zoudt u het leuk vinden als uw dochter
met een Kaffer trouwde ?") en dit resulteerde in een glorieuze overwinning
voor de nationale Partij. Aan de andere kant zien we dat in deze tijd wordt
opgericht „De Vereniging voor gelijk stemrecht voor alien", die zich verzette
tegen elke regeling die ten doel had inbreuk te maken op het stemrecht in de
Kaapprovincie op grond van de huidskleur. Zij werd later versterkt door de
Verenigde Raad voor de Kaapprovincie van Europeanen en Bantoes. Omstreeks
1931 besloot de regering dat elke blanke man of vrouw, ouder dan 20, stemrecht zou krijgen. De twee bovengenoemde organisaties reageerden onmiddellijk
door een rechtvaardige regeling voor het kleurlingenstemrecht te vragen.
In 1935 werd een nieuw ontwerp gemaakt voor de opheffing der vertegenwoordiging van de kleurlingen in het Parlement. De vertegenwoordiging van
de kleurlingen moest beperkt warden tot vier blanke senatoren, die gekozen
moesten worden door een gemeenschappelijke stemming. Een Raad voor Inlandersvertegenwoordiging zou door een gemeenschappelijke stemming gekozen
worden, op aanwijzing van de regering, en hij moest de regering van advies
dienen.
Tegen deze tijd hadden de Nationale Partij en de Zuidafrikaanse Partij hun
krachten verenigd en het was duidelijk dat zij in het Parlement een tweederde
meerderheid zouden halen. Het was echter pijnlijk voor de regering, toen zij
bemerkte dat vele vooraanstaande bestuursleden tegen de beperking van het
stemrecht waren.
In 1935 riep de regering vijf Kleurlingen-Conferenties bijeen en legde hun
het wetsontwerp voor. De Conferenties van Pietermaritzburg, Makefing, Kingwiiliamstown en Umstate verwierpen het wetsontwerp unaniem. De Conferentie
van Pretoria verzocht om een Algemene Conferentie bijeen te roepen. In december werd er in Bloemfontein een vergadering gehouden voor alle kleurlingen
van Zuid-Afrika. Er namen 400 gedelegeerden van kerken, politieke instellingen,
handelsondernemingen en vakbonden aan deel.
De besluiten die op deze vergadering werden genomen waren opmerkelijk
eenvoudig en redelijk. Ik citeer: „Wij erkennen dat het uitoefenen van politieke
rechten het bezit vereist van een redelijke mate van onderricht en stoffelijke
bijdrage tot het economisch welzijn van dit land . . . . wij geloven dat een beschavingstest billijk is, maar de maatstaf van ras of kleur is strijdig met de
democratische beginselen. Deze vergadering is derhalve tegen de opheffing van
het stemrecht in de Kaapprovincie". De Vergadering diende verder een verzoek
in tot uitbreiding van het stemrecht voor kleurlingen in de provincies van het
Noorden (terwijl zij toegaven dat een eerlijke beschavingstest noodzakelijk en
aanvaardbaar voor hen was. Er moet echter even worden opgemerkt dat Been
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enkele blanke een dergelijke test hoefde te doorstaan: velen waren en zijn nu
nog niet in staat zich een oordeel te vormen over politieke zaken).
Verder werden er ook buiten het parlement om acties ondernomen. Er werden
openbare vergaderingen georganiseerd die een groot gehoor trokken. Regeringsvertegenwoordigers van de Kaapprovincie werden benaderd, en de Vereniging
voor Kleurlingen zond een deputatie naar de Kaapprovincie om de regeringsvertegenwoordigers te beinvloeden. Zij hadden enig succes. De regering diende
een voorstel in dat de bedoeling had de kleurlingen gelegenheid te geven op een
aparte lijst in te schrijven en nog drie blanke vertegenwoordigers voor het parlement te kiezen. De kleurlingen verwierpen dit voorstel. Toen ging de regering
voort met het invoeren van het oorspronkelijke wetsontwerp (zonder het compromis), ondervond hierbij veel tegenstand van de vertegenwoordigers van de
Kaapprovincie en voerde tenslotte ook het compromis in dat met 169 tegen 11
stemmen op de derde zitting werd aangenomen.
Het aldus gevormde systeem gaf weliswaar enige beperkte politieke vertegenwoordiging aan de kleurlingen van de noordelijke provincies maar zij vernietigde de Unie-regeling met betrekking tot de kleurlingen van de Kaapprovincie.
Het nieuwe systeem was het compromis van een compromis.
De kleurlingen maakten zo veel mogelijk gebruik van de wet van 1936. Van
1937 tot 1946 oefende de Raad voor Vertegenwoordiging van de Kleurlingen
rustig zijn adviserende taak uit door regelmatig om herziening te vragen van de
ontelbare elementaire grieven van hun yolk. Hun adviezen werden even rustig
door de regering genegeerd. In 1946 besloot de Raad of te treden uit protest en
zijn werk niet te hervatten voordat de regering enige stappen had ondernomen
om haar aanbevelingen uit te voeren. In 1951 werd hij officieel opgeheven door
de Bantoe-autoriteiten-Wet, die voorzag in de oprichting van lokale, regionale
en territoriale raden in de reservaten. In de praktijk hebben deze raden tot dusverre bestaan uit stromannen van de regering, die de regering bij elke actie
steunen, in ruil voor een goed loon . .. .
In 1956 diende de regering (Nationalisten) een voorstel in dat voorzag in
een algehele afschaffing van de vertegenwoordiging der kleurlingen in het
Parlement. Buiten het Parlement was de oppositie ongewoon hevig (zoals gewoonlijk), terwijl ook in het Parlement menig woord over deze zaak gezegd
werd. De Verenigde Partij, die in de oppositie was, kantte zich tegen het ontwerp, niet zo zeer omdat hun politiek op enigerlei wijze van die van de Nationalisten verschilde, maar meer omdat het een deel was van hun algemeen oppositie-programma. Binnen de Verenigde Partij was er echter een steeds groeiende
groep van vooraanstaande parlementaire vertegenwoordigers, die hoe langer hoe
verder afdreven van de officiele politiek der Verenigde Partij. Kennelijk waren
zij tot het inzicht gekomen dat de politiek van de gedwongen gescheiden ontwikkeling gedoemd was te falen. Zij hadden (tezamen met de kleurlingen)
gezien hoe de regering een steeds toenemend gebruik maakte van geweld om
haar politiek door te voeren. Velen hadden de laatste jaren het leven verloren
bij relletjes en botsingen. Zij werden tenslotte zo liberaal in hun opvattingen
dat zij niet in de Verenigde Partij konden blijven en terwijl het Parlement nog
steeds in zitting was braken zij met de Verenigde Partij en vormden een nieuwe
politieke eenheid, de Progressieve Partij genoemd, die bij de laatste algemene
verkiezingen, in oktober 1961 een verrassend aantal stemmen haalde, nl. 70.000.
Dit is een bemoedigend teken daar het toont dat vele blanken een gemoedsver34
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andering ondergaan, omdat de politiek van de Progressieve Partij zeer liberaal
is. Deze mensen verzetten zich hevig tegen de nieuwe aanval op de politieke
rechten van de kleurlingen. De regering, die een sterke numerieke meerderheid
bezat, wist het wetsontwerp door te drukken en zo verlieten in 1960 de laatste
vertegenwoordigers van de kleurlingen het Parlement na vele jaren trouwe,
toegewij de en moedige arbeid. Nu hebben de kleurlingen geen werkelijke politieke vertegenwoordiging. En vergis u niet in de waarde van een dergelijke
vertegenwoordiging. Niets is beschamender voor een regering dan geconfronteerd te worden met haar onmenselijkheden, haar lage manier van handelen,
haar bedrog en verraad en haar onchristelijk gedrag. In tijden van nationale
spanning, zoals we die beleefden in maart van het afgelopen jaar, is niets onplezieriger dan aan het Parlement te moeten uitleggen de oorzaken van de moeilijkheden, waarom die duizenden kleurlingen gearresteerd zijn, waarom ze geen
officièle berechting krijgen, waarom de politie zich misdraagt enz. Deze keer is
er niemand die deze indringende, moeilijke vragen zal stellen. In het verleden
hebben de kleurlingen elke verandering van hun rechten aanvaard met redelijkheid, geduld en zonder gebruikmaking van geweld. Er is alle reden om te vrezen dat hun standpunt zich aan het wijzigen is. Het Nationale-KleurlingenCongres (A.N.C.) en het Pan-Afrikaanse Congres (P.A.C.) werden de spreekbuizen van het politieke leven van de kleurlingen. Zij stonden ervoor in dat er
geen geweld zou warden gebruikt. In 1960 zijn deze twee instellingen echter
onwettig verklaard. De politieke activiteiten van de kleurlingen worden nu
gedwongen zich ondergronds voort te zetten en ik betwijfel of dit bevorderlijk
zal zijn voor de voortzetting van de blanke overheersing. Waarschijnlijk zullen
zich nu veeleer onwettige of communistische invloeden in deze organisaties doen
gelden. Er is reeds veel veranderd in de denkwijze van de kleurlingen. Als we
hun verklaring van 1936 vergelijken met de slagzin „Een man een stem" die nu
op de muren prijkt, dan worden we ons bewust dat een redelijk en verstandig
verzoek is omgeslagen in een onredelijk en onaanvaardbaar verzoek.
Maar de kleurling ziet in dat de Apartheid tot ondergang gedoemd is en hij
wit een beslissing forceren. Hij weet dat de industrieen van Zuid-Afrika stilliggen als hij ophoudt met werken. Hij weet dat hij werkelijk het meest krachtige element in dit land is. Maar hij weet ook dat elke staking de regering ertoe
zal brengen geweld te gebruiken. Hij zal zijn leven moeten of feren voor de
vrijheid. Vrijheid verkregen door opoffering, steeds meer kleurlingen gaan
inzien dat dit de enige oplossing is. Ik kan echter niet inzien hoe dit bereikt kan
worden zonder strijd van beide kanten. Ik kan me alleen maar een burgeroorlog
voorstellen, die het hele land in een complete chaos zal veranderen, zoals we
die in Kongo vinden . . . tenzij de regering haar politick verandert en de kleurlingen geestelijk, sociaal, cultureel en economisch voorbereidt op de grate taak
die onvermijdelijk eens op hun schouders zal komen te rusten.

WETENSCHAPPELIJKE
KRONIEK

Rudolf L. MOssbauer
Nobelprijs natuurkunde

1961
H. JANS S.J.

E Nobelprijs voor Fysica werd in 1961 verdeeld tussen de Amerikaan L.
Hofstadter en een jonge Duitse fysicus, Dr. MOssbauer. Hiermede werd
D
de grate verdienste erkend van de ontdekking welke deze laatste in 1958 deed,
en die voortaan het MOssbauer-effect wordt genoemd. MOssbauer is er in geslaagd, te bepalen in welke omstandigheden de zgn. resonantiefluorescentie van
atoomkernen te verwezenlijken is, een proces dat op een onverhoopt duidelijke
wijze de Algemene Relativiteitstheorie van Einstein door een nieuw experiment
kwam bevestigen. MOssbauer deed zijn ontdekking in Munchen en Heidelberg,
maar is ondertussen natuurlijk reeds aangeworven door de Amerikanen als
research fellow aan het California Institute of Technology.
Het begrip fluorescentie

Eerst moeten we even herinneren aan een paar fundamentele begrippen van
de lichtstraling. Het zgn. witte licht, waarvoor ons menselijk oog gevoelig is,
bestaat uit een hele reeks elektromagnetische golven met verschillende frequenties (aantal trillingen per seconde). Aan iedere frequentie beantwoordt een
bepaalde kleur. Newton slaagde er in, dit witte licht met behulp van een prisma
te ontleden in het fraai gekleurde spectrum, dat een continue overgang vertoont
van rood over geel, groen en blauw naar violet. Dit is de samenstelling van het
licht dat de zon uitstraalt. Er bestaan echter ook lichtbronnen die slechts licht
uitzenden van enkele bepaalde frequenties. dan is dit licht gekleurd en wordt
het door een prisma ontbonden in slechts enkele lijnen, een zgn. lijnenspectrum.
Hoe antstaat een dergelijk, discontinu emissiespectrum? Iedereen kent het merkwaardige gele licht van de natriumlampen in havenopslagplaatsen en langs
bepaalde wegen. Dit licht ontstaat wanneer natriumdamp aan een wisselend
elektrisch veld wordt onderworpen. Zoals ieder atoom bestaat ook natrium uit
een kleine positieve kern en een aantal elektronen die zich rond deze kern op
verschillende (energie-) niveaus bevinden. Het aangelegde elektrische veld doet
in een groot aantal atomen de elektronen overspringen van een niveau van
lagere energie naar een hoger niveau. Door deze opslorping of absorptie van
energie bevinden deze atomen zich in een excitatie-toestand. Na een min of
meer korte duur vallen de elektronen op een lager niveau terug en de energie
die daarbij weer vrijkomt, uit zich als lichtstraling. Natrium emitteert het ons
vertrouwde gele licht, omdat in de gegeven omstandigheden slechts elektronensprongen tussen een paar welbepaalde niveaus voorkomen, waardoor uitsluitend
geel licht wordt uitgezonden.
Aangezien de mens gedurende vele eeuwen slechts die licht-emissie als „normaal" ervaren had die optreedt wanneer hij lets verbrandt of sterk verhit, heeft
hij voor deze vreemd aandoende lichtstraling (zonder noemenswaardige verhit-
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ting) de nieuwe term fluorescentie ingevoerd, omdat dergelijke verschijnselen
voor het eerst aan het mineraal fluoriet waren waargenomen. We kunnen dus
zeggen dat de natriumdamp fluoresceert. Maar fluorescentie kan ook op een
heel andere wijze tot stand komen: sommige varieteiten van fluoriet b.v. beginnen te fluoresceren omdat zij zelf eerst met licht bestraald warden. De alomtegenwoordige TL-lampen werken volgens beide processen: onder invloed van
een elektrisch veld, dat wij zelf inschakelen, begint kwikdamp in de buis te
fluoresceren. Maar de damp zendt tevens een krachtige, niet ongevaarlijke,
ultraviolette straling uit: daarom wordt de wand van de buis bestreken met een
stof die onder invloed van dit ultraviolet licht op haar beurt begint te fluoresceren en zichtbaar licht uitzendt.
Resonantiefluorescentie en -absorptie
Het zo even aangehaalde voorbeeld kan ons de zgn. resonantiefluorescentie
doen begrijpen. De TL-lamp zendt zichtbaar licht uit, omdat ze met (onzichtbaar) ultraviolet licht bestraald wordt: dit kan slechts betekenen dat de elektronensprong naar een hoger niveau (door de opslorping van ultraviolet licht) bij
de uitzending van het licht niet in een trek terug wordt afgelegd, maar over
verschillende tussenniveaus geschiedt, waarbij de energie in kleinere fracties
wordt afgestaan, waaraan kleinere frequenties o.a. van zichtbaar licht beantwoorden. We kunnen ons nochtans een grensgeval voorstellen: het elektron zou
bij de lichtemissie identiek dezelfde sprong uitvoeren als die waardoor het atoom
geexciteerd werd. In dat geval zendt de stof, door fluorescentie, dezelfde frequentie uit als die waarmee ze eerst bestraald werd: omdat dit verschijnsel enige
analogie vertoont met de resonantieverschijnselen uit de akoestiek, welbekend in
gevallen zoals het plotseling meetrillen van kerkramen bij een bepaalde orgeltoon, heet men dit soort fluorescentie resonantiefluorescentie.
Het valt dan niet moeilijk te begrijpen dat er een zeer innig verband moet
bestaan tussen deze fluorescentie en de zgn. resonantiefluorescentie. Veronderstellen wij even dat we een natriumlamp laten werken, maar dat we, tussen ons
en de lamp in, een vrij dichte natriumdamp aanbrengen. Merkwaardigerwij ze
zien we dan zelf de lichtintensiteit verminderen: de lichtenergie van de lamp
bereikt ons niet meer in haar geheel, maar wordt gedeeltelijk verbruikt am de
natriumatomen, die zich tussen ons en de lamp bevinden, in excitatietoestand te
brengen. De damp absorbeert dus juist die energie die tevoren als licht tot ons
doordrong. Er ontstaat een absorptiespectrum waarvan de donkere lijnen samenvallen met de heldere lijnen van het emissiespectrum van de bran. We hebben
een resonantieabsorptie. In de astronomic is dit verschijnsel zeer belangrijk: bij
nader toezien blijken b.v. in het zonnespectrum vele donkere lijnen voor te
komen, die te wij ten zijn aan resonantieabsorptie in gassen, die in de koudere
zonneatmosfeer voorkomen.
Gammastralen en energieniveaus in de atoomkern
Op het eerste gezicht kan het vreemd lijken dat resonantiefluorescentie, die
de eenvoudigste schijnt te zijn, relatief zelden optreedt. Dit is nochtans begrijpelijk wanneer we bedenken dat de absorptie en de daarop volgende emissie
van juist dezelfde energie (of frequentie) slechts mogelijk is indien er in het
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gehele proces nergens energie verloren gaat. En dit is nu veelal wel het geval,
en des te meer naarmate het om stralingen met hogere frequentie gaat. We
weten immers dat het zichtbare licht slechts een klein onderdeel vertegenwoordigt van het volledige elektromagnetische spectrum dat o.a. ook de radiogolven
bevat, de infrarode warmtestraling, de ultraviolette straling, de X-stralen en ten
slotte de zeer energierijke gammastralen. Deze laatsten werden eerst als kosmische straling ontdekt en treden op gedurende de zeer grate energie-uitwisselingen die in de kernen van de atomen plaats vinden. Nu hebben sinds het begin
van deze eeuw Planck en Einstein ons geleerd dat de elektromagnetische energie
ook een corpusculair karakter heeft, gequantificeerd is in zgn. photonen of lichtquanten. Hoe grater de frequentie is, des te groter is de energie-inhoud van het
photon. Bij zeer hoge frequenties treedt dit corpusculair karakter steeds meer op
de voorgrond. Wanneer een gammaphoton de atoomkern verlaat, dan ondervindt deze kern zulk een sterke terugstoot, dat het photon bij het vertrek reeds
een aanzienlijk deel van zijn energie verliest. We kunnen dit vergelijken met
het afvuren van een projectiel: hoe sterker de ontploffing is, met des te meer
geweld wordt het geschut achteruit geduwd. Maar hoe meer dit terugwijkt, des
te meer energie gaat er voor het projectiel verloren. Wanneer dan het gammaphoton, dat reeds energie verloor door de impuls die het aan de kern meedeelde,
nu door een andere kern wordt geabsorbeerd en weer geemitteerd, dan zal het
daar een tweede keer een deel van zijn energie aan de kern afstaan. Men kwam
tot de conclusie, en men constateerde ook in feite, dat voor gammastralen een
resonantiefluorescentie uitgesloten was.
Maar dergelijke metingen zijn onmisbaar voor een betere kennis van de
atoomkern. De energie-niveaus van de elektronen rond de kern, die we in een
paar voorbeelden bespraken, heeft men evenmin ooit „gezien": dat men ze met
grote nauwkeurigheid kon bepalen was te danken aan het feit dat men de waargenomen spectra coherent kon interpreteren. Nu blijken ook in de atoomkern
zelf een groot aantal energie-niveaus voor te komen: men moet dus proberen
een analoge kern-spectroscopie door te voeren. Dergelijke energie-niveaus worden b.v. bepaald door na te gaan bij welke (controleerbare) snelheden protonen (waterstofkernen), die men op andere kernen afschiet, in deze kernen
geabsorbeerd en ingelijfd worden. Door de snelheid van de protonen te wijzigen, kan men verschillende niveaus bepalen. Resonantiefluorescentie en -absorptie zijn bijzonder interessant, omdat in dat geval de absorptie en de emissie zo
nauwkeurig corresponderen. Wanneer b.v. het radioactieve Osmium191 zich
geleidelijk omzet in het stabiele Iridium 191, dan komt in laatste instantie een
gammaphoton vrij van 129 keV (kilo-elektron-Volt) 1 ). Iridium dat in de buurt
als „doelwit" zou geplaatst zijn, zou een dergelijk photon kunnen opvangen en
het weer uitzenden, zou zelf een gammastraler warden met een duidelijke resonantiefluorescentie.... indien de terugstoot van de kernen niet het hele proces
in de war stuurde.
Het MOssbauer-effect

Men heeft niet op MOssbauer gewacht om te proberen dit euvel te verhelpen.
Malmfors probeerde de resonantiefluorescentie te benaderen door de bran en
1 Eên elektron-Volt is de energie die een elektron verkrijgt wanneer het vrij de
spanning van een Volt doorloopt.
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het doelwit der gammastraling op hogere temperatuur te brengen: dan zou de
thermische energie het opgelopen deficit moeten compenseren. P. B. Moon
plaatste de bran op de rand van een snel ronddraaiende schijf: deze mechanische energie leverde dan het nodige supplement aan energie. MOssbauer echter
vond niet nog een andere methode am de hopeloos gecompromitteerde resonantiefluorescentie enigermate te herstellen, maar ontdekte de fysische voorwaarden
onder welke ze, ondanks alles, toch optreedt!
Toen Miissbauer zonder enige vooringenomenheid de invloed van de temperatuur naging op de boven vermelde resonantiefluorescentie van Iridium191,
ontdekte hij, tegen de algemene verwachting in, dat het rendement bij zonder
goed werd bij zeer lage temperaturen, bij de temperatuur van vloeibare lucht
namelijk. En hij wist het fenomeen ook te verklaren.
We weten dat in het algemeen kristallisatie van een bepaalde stof slechts
optreedt onder een naar de aard van de stof karakteristieke temperatuur. Bij
hogere temperatuur bezitten de moleculen of atomen of ionen waaruit het
kristal is opgebouwd, een te grote bewegingsenergie om vaste plaatsen in de
kristaltralie in te nemen. Maar ook na de kristallisatie, wanneer die plaatsen
eenmaal ingenomen zijn, voeren de atomen nog trillende bewegingen uit, die
nog zullen verminderen naarmate de temperatuur verder daalt. Volgens de theorieèn van Planck, Einstein en Debye zijn, bij een bepaalde temperatuur, voor
een bepaalde atoomsoort in de kristaltralie, ook deze trillingen gequantificeerd.
Dit betekent: alleen sommige zijn „toegelaten" bij de gegeven temperatuur. Er
is dan een temperatuur, altij d eerder aan de lage kant, op welke een atoomkern
niet kan bewegen of meetrillen. Wanneer bij deze temperatuur een gammaphoton de kern verlaat dan zal, aangezien de kern de terugstoot niet kan opvangen,
het hele kristal, met zijn miljarden maal grotere massa, uitiviiken. Maar onder
deze omstandigheden verlaat het photon het kristal zonder noemenswaardig
energieverlies. We kunnen dit weer vergelijken met het wegschieten van een
projectiel: het zal bij het wegschieten praktisch geen energie verliezen, indien
het geschut zo vast verankerd wordt, dat de onvermijdelijke terugstoot door de
hele aarde wordt opgevangen! Willen we dit projectiel nu nog volkomen elastisch op een wand doen terugkaatsen, zodat het zonder energieverlies terugkeert,
dan zullen we die wand even vast moeten zetten als het geschut. Het Mi5ssbauereffect komt dus neer op de emissie en de re-emissie van een gammaphoton
zonder terugstoot van de atoomkern.
Een belangrijk kenmerk van het MOssbauer-effect is zijn uiterste gevoeligheid: het is waarschijnlijk het meest nauwkeurige meetinstrument dat de fysicus
thans bezit om energieèn met elkaar te vergelijken. Wanneer eenmaal een bran
van gammastraling en haar doelwit zich in de MOssbauer-situatie van resonantiefluorescentie bevinden, dan is de kleinste wijziging in hun toestand voldoende
om die resonantie te doen verdwijnen. MOssbauer plaatste de bran op de draaiende schiif van een platendraaier en door de aldus toegevoegde energie verdween de fluorescentie van het doelwit.
De meest spectaculaire bij drage van het MOssbauer-effect was dan ook een
totaal nieuw experiment mogelijk te hebben gemaakt, waardoor een van de
voornaamste kenmerken van Einsteins Algemene Relativiteit aan een zeer nauwkeurige meting kon worden getoetst. Volgens deze theorie bezit ook de energie
een zekere traagheid en moet dus ook het licht, ander invloed van een gravitatieveld, een afbuiging ondergaan. In de tot nog toe uitgevoerde metingen bleef
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deze afbuiging (afbuiging van het licht van een ster wanneer het het gravitatieveld van de zon passeert) echter zo gering, dat het experiment weinig nauwkeurig en niet zeer overtuigend was. Het MOssbauer-effect heeft echter een zo
grote gevoeligheid, dat de invloed van de zwaartekracht op het licht, in dit
geval het gammaphoton, over zeer korte afstanden kan worden nagegaan. Bij
de meting van fluorescentie wordt in principe een nauwe bundel gammastralen
van de bron op het doelwit gericht, waarachter en waarnaast twee detectoren
van gammastraling warden opgesteld. Zo lang er geen resonantie optreedt, gaan
de stralen nagenoeg onverzwakt door het doelwit en worden uitsluitend in de
eerste detector, achter het doelwit, geregistreerd. Op het ogenblik dat de resonantiefluorescentie optreedt, vermindert plotseling de rechtstreeks doorgaande
straling naar de eerste detector heel gevoelig (door resonantie-absorptie), terwijl
de tweede nu een aanzienlijke straling registreert, aangezien het doelwit nu in
alle richtingen door fluorescentie photonen uitzendt. In verschillende laboratoria
werd de invloed van de zwaartekracht op de photonen gedurende dit proces
onderzocht. In april 1960 werd de proefneming in Harvard als volgt doorgevoerd 2): bron en doelwit werden in een 22 m hoge toren geplaatst, maar eenmaal bey ond de bron zich beneden, zodat de gammastraling energie verloor bij
het overwinnen van de zwaartekracht; een ander maal be yond de bran zich
boven zodat de photonen energie wonnen dank zij de zwaartekracht. Deze
afstanden van enkele meters waren ruim voldoende om de resonantiefluorescentie op nauwkeurig meetbare wijze te beinvloeden, en de meetresultaten stemmen
uitstekend overeen met de theoretisch afgeleide waarden.
De ontdekking van MOssbauer heeft een nieuwe periode ingeluid in het
kernonderzoek. Doch alleen reeds de merkwaardige verificatie van Einsteins
leer die door het MOssbauer-effect is mogelijk gemaakt, was een Nobelprijs
waard.
2 ) In Harvard waren sinds enige jaren reeds andere proefnemingen aan de gang
om de Algemene Relativiteitstheorie te testen. Men zocht het vooral in het onderzoek
van de banen van kunstmatige satellieten. De ontdekking van MOssbauer maakte a.m.
zulk een diepe indruk op de Amerikanen, omdat hij veel nauwkeuriger resultaten
verkreeg met middelen die honderdmaal goedkoper waren dan de brandstof voor een
enkele raket.
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Toneel in Nederland
JAN ROS

is tegenwoordig enigszins mode om naast wat clan wel „gewone" voorH ETstellingen
zal moeten heten, van „toneeldaden" te spreken. Men weet deze

zelfs op een of andere manier met de ook veel besproken toneelspreiding in
verband te brengen. Wat dergelijke „toneeldaden" dan ook precies mogen zijn,
stelt men niet als allereerste eis dat zeker de keuze van het stuk goed is en juist,
dan zijn zij waarschijnlijk een van de meest effectieve middelen om te helpen
ons toneel de grand in te boren. Het warden dan immers groats opgezette misgrepen.
Zulks was het geval met Frank V van Friedrich Diirrenmatt bij de Nederlandse Comedie. In deze „opera van een bank" wil de schrijver een parodie
leveren op een wereld van schurken, die door de overheid wordt gesanctioneerd.
Frank V is koning van een bankbedrijf, dat zich in knoeierijen en misdaden
heeft gespecialiseerd. Zelf is hij echter als schurk van geen al te groot formaat
en daarom ook geen onverdeeld success de grote stijl is uit het bedrijven van
schurkenstreken verdwenen. Hij gaat dan ook bijna failliet. Zijn zoon zal het
echter beter doen, want deze zo goed opgevoede jongen is evenals zijn zuster
veel cynischer.
Dit weinig verheffende stuk met stuitende scenes, heeft zijn ontstaan te danken aan liedjes die reeds waren geschreven en op muziek gezet. Als satire is het
overdreven en dikwijls grof, als stuk te lang, als opera en cabaret te moeilijk
voor zelfs de sterke bezetting. Over het onderwerp heeft Philips Oppenheim
verdienstelijk geschreven. Hij doet tenminste niet alsof hij het ernstig meent.
Reeds lang vas& de bank is in dit nare geval de opera bankroet. Een allerakeligste avond, zegt Koolhaas. Het publiek heeft echter niet gefloten.
Voor revanche zorgde het gezelschap door een levendige voorstelling in goede
bezetting met een aantal voortreffelijke rollen van Shakespeare's Midzomernachtdroom. Het laatste bedrijf stak ongunstig of bij wat voorafging. Dit werk,
waarin de combinatie van een feeènverhaal, enige liefdesgeschiedenissen en het
Nederlandse Comedie: George Feydeau, Mijnheer gaat op jacht; Friedrich Diirrenmatt, Frank V; William Shakespeare, Midzomernachtdroom; W. Somerset Maugham,
Caroline. Haagse Comedie: Jean Anouilh, Arme Bitos; Alec Coppel, Het Prieel; W.
Somerset Maugham, Victoria; Shelagh Delaney, Bittere Honing; Anton P. Tsjechow,
De Kersentuin. Rotterdams Toneel: Rene de Obaldia, Jenuzie; Robert Bolt, Een Man
van alle Tijden; Tennessee Williams, Kwestie van Aanpassen; Sophokles, Koning
Oidipous; Marc Camoletti, Boeing-Boeing. Theater: Lillian Hellman, Speelgoed op
Zolder; Marcel Pagnol, Mijnheer Topaze; Michael Redgrave-Henry James, Brieven
van een Dichter; Bertolt Brecht, De weerstaanbare Opkomst van Arturo Ui. Ensemble: Curt Goetz, Ingeborg; Paddy Chayefski, De tiende Man; Leck Fischer, Een vrije
Dag; Michael V. Gazzo, Een Hoed vol Regen. Centrum: Robert Thomas, Acht Vrouwen; Jean Francois Regnard, De universele Erigenaam; Sean O'Casey, De Duivelshaan; Jack Pullman, Echo van het Verleden. Studio: Jan Staal, Verkeerd Begin. De
Nieuwe Comedie: Georges Schehadê, De Zeereis.
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optreden van een groep clowns door de lief de tot een eenheid worden verweven, is zo groot, dat het in verschillende opvattingen altijd dezelfde droom
bligt. Vertaler en regisseur wilden hier meer een nachtmerrie, ellende en tragiek
zien, maar ook zo blijft het een spel, waarvan de goede afloop van of het begin
vaststaat. Het ging dus aan het hof van Oberon vrij koel toe, de liefdesparen
zorgden echter voor de lyriek en het sextet handwerkslieden zoals gewoonlijk
voor een groot succes. Dat het decor, een buizenconstructie en een batterij lampen, het meest besproken is, pleit er niet voor. De rijke kostuums en de belichting, die toch sfeer aan de handeling gaven in dit altijd flonkerende stuk, maakten echter veel goed.
Frank V van Diirrenmatt wekt enige herinneringen aan de Driestuiversopera
van Bertolt Brecht, die zeker op het ogenblik in de mode is. Wat nog niet zeggen wil, dat men nu van hem ook maar alles moet spelen. Ondanks de in vele
opzichten bewonderenswaardige regie en het spel, op de eerste plaats van
Richard Flink in de titelrol, deed Theater daarom een misgreep met Brecht's
De weerstaanbare Opkomst van Arturo Ui. Wat in 1941 misschien nog ging,
lijkt nu niet meer aanvaardbaar. Brecht zelf heeft het stuk dan ook nooit laten
spelen. Hierin wordt de geschiedenis van Hitler van 1929 tot de bezetting van
Oostenrijk verplaatst naar de wereld van gangsters en kooplieden in Chicago.
De doorzichtige „parabel" is een irriterend verhaal geworden, slap en achteloos
behandeld, getekend in zwart-wit en waarin de kapitalisten de schuld krijgen
van alles. Aanleiding, achtergrond en zin van de gebeurtenissen ontbreken en
zodoende ontstaat er niet meer dan een wat naieve voorstelling van Hitler of
Ui, hier als schurken van te klein formaat.
Zwart-wit tekening vinden wij ook volop in De Duivelshaan van Sean O'Casey. Het langdradige stuk bevat nauwelijks een verhaal, maar is een stroom van
woorden met zang, symbolen, toverij en vervelende aanvallen op de katholieke
Kerk. De opvoering was slap en onbezield; wat er aan poezie in het stuk zit —
de grootste kracht van O' Casey — kwam niet tot zijn recht. Een misgreep wederom, dit maal van Centrum.
Andere groots opgezette voorstellingen kunnen min of meer geslaagd warden
genoemd. De Haagse Comedie opende het seizoen met Arme Bitos van Anouilh,
een virtuoos stuk, dat nu, na de opschudding die het vijf jaar geleden in Parijs
veroorzaakt heeft, blijkbaar door de schrijver voor het buitenland is vrijgegeven.
Anouilh geeft hierin zijn nogal cynische kijk op collaboratie en zuivering. Ook
zijn voorliefde voor verkleedpartijen wordt hier wederom duidelijk, want het
stuk is een diner de tetes, waarbij de gasten zich de koppen hebben gegrimeerd
van bekende personen uit de Franse revolutie. Bitos verschijnt als Robespierre,
„l'incorruptible", maar geheel in kostuum, wat een eerste vergissing van hem is.
Bitos is van eenvoudige afkomst, heeft gestudeerd met een beurs, is eerzuchtig
en knap, maar was nooit geaccepteerd door zijn medestudenten, die van adel
waren of geld hadden. Hij is opgeklommen tot substituut-officier van justitie
en heeft als zodanig veel werk gemaakt van de na-oorlogse zuivering. Hij meende eerlijk te zijn en van een onomkoopbare rechtvaardigheid, maar werd in
werkelijkheid gedreven door ressentiment. Zijn vroegere schoolmakkers hebben
hem voor het diner uitgenodigd am hem belachelijk te maken. Tenslotte gaat
de grap te ver. Een van de gasten schiet met los kruit op Bitos. Deze valt flauw
van schrik en blijkt zich zo in zijn historische rol te hebben ingeleefd, dat hij
nu het leven van Robespierre doorleeft. Dit is het sterkste deel van het stuk.
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Terecht rekent Anouilh het boeiende stuk tot zijn „pieces grincantes". Deze
„komedie" is bitter en grimmig. De pessimistische visie op de mens is hier bijna
absoluut. Als politiek stuk is het werk echter van geen of weinig waarde, ofschoon in zoverre onpartijdig, dat Anouilh zijn spot gelijkelijk verdeeld over
alle partijen; als karakterstudie is de waarde ook gering, maar het is knap geschreven en sterk dramatisch. Onder de voortreffelijke regie van Joris Diels
werd een uitstekende opvoering gegeven in een sterke bezetting met Paul Steenbergen meesterlijk in de titelrol.
Voor de derde maal heeft de Haagse Comedic de prachtige voorstelling van
Tsjechow's De Kersentuin onder regie van Peter Sjaroff op haar repertoire
genomen, nu om Ida Wasserman te huldigen bij haar veertigjarig toneeljubileum. Een ere-avond moest zij zich laten welgevallen. Verdere huldiging wilde
deze grate actrice niet.
Koning Oidipous van Sophokles is een der grootste tragedies ooit geschreven.
Het stuk werkt als een schroef, eenvoudig in zijn middelen, met een tekst,
waarin ongeveer geen woord voorkomt dat niet op de handeling betrekking
heeft. Het vervult de toeschouwer met ontzag, voldoening en zelfs een gevoel
van bevrij ding en vreugde. lokaste is bereid een wereld zonder zin te aanvaarden, Oidipous en Sophokles niet. De koning blijft zijn overtuiging en zichzelf
trouw. Hij heeft de orde geschonden en de waarheid ontdekt. Hij erkent deze
eeuwige en onwrikbare orde en hij aanvaardt de waarheid, vrijwillig en actief.
Daarmee aanvaardt hij zijn verantwoordelijkheid. Dank zij de houding die
Oidipous heeft aangenomen, is Thebe gered van de ondergang en blijft de
grootheid van de koning bewaard. Onder regie van Ton Lutz kwam een voorstelling tot stand van gestileerde soberheid met de nadruk op de tekst, dus op
het voornaamste. De titelrol werd indrukwekkend gespeeld door Max Croiset.
Figuratie ontbrak. Het koor werd gezegd door twee spelers, op zichzelf misschien geen kwade oplossing, maar hier vrij zwak, vooral omdat zij bijna geheel
toeschouwers werden en geen bevolking van Thebe die meespeelt en waarvan
de belangen met Oidipous zijn verbonden.
Historische stukken zijn op het ogenblik in de mode zoals ook historische
romans. Maar nu zonder opmaak en retoriek, met het streven de geschiedenis
sober en trouw weer te geven en met oog voor wat daarin van blijvende waarde
is. In Een man van alle t?jden volgt Robert Bolt vrij trouw de historische gegevens, zodat zijn stuk iets van een „documentaire" krijgt over de laatste levensjaren van Thomas More, een figuur, die blijft aanspreken en boeien. Hij wil
zijn principes niet verloochenen, ook al kost het hem het leven en dus weigert
hij de eed van trouw aan Hendrik VIII als hoof d van de kerk van Engeland.
Bolt haalt echter het formaat niet dat deze figuur vereist. Het stuk blijft oppervlakkig en bloedarm in zijn verhalende vorm, een aaneenrijging van een aantal
taferelen, meer leerrijk dan aangrijpend, enigszins gered doordat de feiten zelf
belangrijk zijn. Het Rotterdams Toneel heeft een zorgvuldige en stijlvolle
opvoering van dit stuk gegeven met de geestige en moedige kanselier, zeer
sober gespeeld door Ton Lutz. Over betekenis en waarde van de rol van „de
gewone man" kan men twisten, maar zij is mede een bewijs dat de schrijver
niet zo heel veel te zeggen heeft. Het geheel echter heeft een godsdienstige
sfeer en .een waardigheid, die wij tegenwoordig zelden op het toneel aantreffen.
Deze twee eigenschappen treffen wij ook aan in het merkwaardige en sympa-
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thieke De tiende Man van Paddy Chayefski. Het ritueel eist dat er minstens tien
man aanwezig zijn voor de godsdienstoefening in een oude synagoge van een
kleine gemeente van vooral Oost-Europese Joden. Om dit getal te bereiken moet
de koster herhaaldeliik de straat op. Zo komt ook een cynisch jong advocaat, die
alle geloof verloren heeft, bij het groepje terecht. Hij treft hier ook Evelyn aan,
een jong meisje, dat haar ouders naar een psychiatrische inrichting willen laten
brengen. Haar grootvader is er echter van overtuigd dat zij door een „Dybbuk"
bezeten is, de ziel van een afgestorvene die geen rust kan vinden omdat hem of
haar onrecht is aangedaan en nu bezit neemt van het lichaam van een levende
am recht te verwerven. De gemeente besluit deze Dybbuk uit te drijven, waartegen de advocaat zich heftig verzet. De uitzonderlijke plechtigheid heeft toch
plaats en met een nogal verbazingwekkend gevolg. Voor zover te zien heeft het
bezweringsritueel op het meisje geen uitwerking, maar de jongeman raakt zijn
Dybbuk, zijn cynisme, kwijt. Hij bezwijkt voor het rotsvaste geloof van deze
Joden, vooral Hirschmann en Evelyn. Samen met haar verlaat hij de synagoge.
Dit abrupte slot is waarschijnlijk te oppervlakkig en misschien het hele verhaal
wat goedkoop, maar de milieuschildering is voortreffelijk geslaagd met de zorgen en wijsheid van de gemeente, Joodse humor, plechtig ritueel, groot geloof
en waardigheid in hun dienst van God. De sfeerrijke en pieteitvolle opvoering
door Ensemble liet dit alles uitstekend tot zijn recht komen. Het stuk heeft veel
succes en verdient dit ook.
Een voortreffelijke voorstelling met sterk spel in enige moeilijke rollen gaf
Ensemble ook van Een Hoed vol Regen of Een Handvol Sneeuw van Michael
V. Gazzo, waarin de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke ellende geschilderd wordt van de verslaving aan verdovende middelen. Een oud-soldaat
Johnie Rope heeft deze verslaving overgehouden uit een ziekenhuisbehandeling.
Zijn broer Rolo helpt hem uit verkeerd begrepen liefde met geld. Zijn huwelijk
dreigt kapot te gaan, hij geraakt in de macht van een bende, die zijn behoefte
exploiteert, totdat hij zijn vrouw alles bekent en bij haar de nodige liefde en
kracht vindt. Hiertussendoor loopt nog „Pa" Rope, die van de situatie weinig
begrijpt en zijn twee zoons helemaal verkeerd beoordeelt. Het stuk mist eigenlijk elke diepgang, maar is op enige plaatsen vooral in de dialogen dramatisch
sterk. Vooral de spelers hebben van de figuren van de schrijver mensen gemaakt.
Moeilijker, zelfs onmogelijk is deze opgave in Speelgoed op zolder van Lillian
Hellman, een weinig verkwikkelijk verhaal over een aantal mislukte levens. De
schrijfster wil waarschuwen tegen de „hebzucht in de liefde". Als oud speelgoed
op zolder zijn de illusies; deze gaan verloren en men moet er niet op latere
leeftijd nog jets van verwachten. Twee ongetrouwde zusters zijn bijzonder bezorgd voor hun jongere broer Julian, die zij ook financieel steunen. Maar als hij
tenslotte succes in zaken heeft, kunnen zij dit niet verwerken. Vooral de jongere
zuster misgunt hem ook zijn vrouw, een onevenwichtig en soms hysterisch warhoofd. Zij brengt dit vrouwtje er toe Julian's succes in een mislukking te doen
verkeren. Tussen deze gekunstelde karakters en abnormale mensen loopt ook
nog de moeder van het kind-vrouwtje door. Zij houdt er een negervriend op na
en heeft voor haar dochter alleen financiele betekenis. Het is gelukkig te constateren dat voor dit soort werk, waarvan Tennessee Williams het hoogtepunt
vormt, de waardering steeds dalende is.
De moderichting van het Engelse toneel van deze tijd gaat van de salon naar
de gootsteen. Zulk een „kitchen sink play" is Bittere Honing van Shelagh De-
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laney, waarvan de Haagse Comedie een gevoelige opvoering met overtuigend
spel heeft gegeven. Het opvallende is natuurlijk, dat dit rauwe en wrange stuk
door een meisje van negentien jaar is geschreven. Een stuk menselijke ellende
wordt hier geschilderd door een kind uit een arbeiderswijk. Het milieu is dan
ook met zijn sentimentaliteit en grove humor goed getroffen, een goed stuk is
het echter niet geworden. Een meisje wordt verwaarloosd door haar losbandige
moeder, die zich afgeeft en voor een tijd trouwt met een rijke bruut. Zij zelf
heeft een vluchtige verhouding met een neger, trekt daarna op met een student
die door zijn homosexuele neigingen niet in staat is haar normaal te beminnen
en verwacht tenslotte in eenzaamheid en wanhoop een kind. Melodramatisch
worden hier uitersten getekend, zodat door de eenzijdigheid weinig werkelijk
menselijks overblij ft.
Echo van het verleden van Jack Pullman brengt het verhaal van een illegaal
naar Amerika uitgeweken Nazi-concentratiekamparts, die daar met vrouw en
kinderen een nieuw leven heeft opgebouwd. Door een toevallige ontmoeting
wordt dit verleden ontmaskerd en zien de twee kinderen, wat hun vader, tegen
wie zij hoog opkeken, in werkelijkheid vroeger geweest is. Het begin van het
stuk is traag en onzeker. De onzekerheid blijft tot het einde toe, zodat men
zonder te weten waarom onbevredigd blijft door de onhandigheid en tweeslachtigheid van het stuk. Maar er wordt een menselijk gezin getekend, wat melodramatisch, maar zo dat het een breed publiek boeit en ontroert. Vindt iemand
de schuldvraag als bagatel behandeld, dan zal hij dit stuk niet kunnen apprecieren.
Een echo uit een ver verleden brengt Brieven van een Dichter, naar de novelle
The Aspern Papers van Henry James door Michael Redgrave voor het toneel
bewerkt. Dit is met meerdere romans van James niet zonder succes gebeurd,
maar hier lijkt succes niet verzekerd. De ingrijpende veranderingen zijn niet
zonder talent aangebracht, maar het werk blijft de indruk maken te zijn gewrongen in een vorm, waarin het niet past. Een letterkundige, hier Henry Jarvis
genoemd, wil de volledige werken uitgeven van Jeffrey Aspern. Daarvoor moet
hij ook brieven in handen zien te krijgen, die in het bezit zijn van Juliana Bordereau. Een aantal intriges worden daarom op touw gezet. Hij maakt ook het
hof daartoe aan de nicht of dochter van mevrouw Bordereau, wat op een pijnlijke geschiedenis uitloopt. Tenslotte moet hij toch met lege handen vertrekken.
In het onhandige geheel is vooral Henry Jarvis een kleurloze en ongeloofwaardige figuur gebleven. Het stuk is van weinig betekenis, maar brengt twee grote
vrouwelijke speelrollen.
Een kleurloos stuk is ook Een vrjje Dag van Leck Fischer, dat een simpel en
wat bloedarm verhaal brengt van een ouder wordende moeder, die dertig jaar
met lief de voor haar gezin heeft gezorgd. Zij voelt zich nu door haar man en
kinderen verwaarloosd en in een plotselinge opwelling verlaat zij haar huis. In
een cafe van haar geboortedorp vertelt zij een dienstmeisje jeugdherinneringen,
ontmoet de man op wie zij vroeger verliefd is geweest en ziet in haar verbeelding wat er alzo in haar gezin is gebeurd. Dit geschiedde zonder kwade bedoelingen,..maar het gezin beseft nu wat het aan haar mist. Na deze „vrije dag"
keert zij in haar gezin terug. Fischer behoort tot een groep Deense toneelschrijvers, die het eenvoudige leven van gewone mensen willen tekenen. Daartoe
moeten zij deze in ongewone omstandigheden plaatsen om er toneel van te
maken, maar in dit geval is er geen drama ontstaan. Het stuk was gekozen
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opdat daarmee Magda Janssens haar zestigjarig toneeljubileum zou vieren en
kwam daardoor op hoger plan. Zij gaf al haar warme menselijkheid, vitaliteit
en levensvreugde aan deze moederrol.
J/erkeerl Begin van Jan Staal is het enige Nederlandse toneelwerk, dat in
dit overzicht kan warden genoemd. Alleen reeds hierom verdient de toneelgroep
Studio onze waardering. Staal bouwt scenes en schrigt een goede dialoog, maar
is nog niet sterk in karaktertekening en brengt een weinig overtuigende geschiedenis. Een jonge actrice met zeer beperkte gaven is haar leven en carriere verkeerd begonnen. De leider van een cabaret meent haar te kunnen misbruiken in
ruil voor een plaats in zijn gezelschap. Zij ontmoet hier ook een jonge acteur,
door wie zij de eerlijke liefde leert kennen, geholpen door de verstandige vrouw
van de directeur en een oudere kleedster, die een rustpunt vormt in dit bewogen
wereldje. Proloog en epiloog zijn een ongelukkig bedenksel. In de lofwaardige
opvoering was vooral Liesbeth Struppert als het jonge cabaretmeisje een verrassing.
Blijven nog ter korte bespreking een aantal blijspelen. Een vroeger succes met
een stuk van Regnard bewoog Centrum De universele Erfgenaam van deze
schrijver op te voeren, die tot zijn ongeluk dikwijls naast Moliere genoemd
wordt. Hij is minder geestig en tekent geen karakters, maar hij is vermakelijk
en vaardig in het bedenken van allerlei verwikkelingen. Beide schrijvers werken
met dezelfde traditionele ingredienten: een oude trouwlustige vrek, een verliefd
paar, dat een erfenis niet versmaadt, een intrigerende mama, karikaturen van
notarissen of apothekers en niet te vergeten de vindingrijke knecht en de brutale
dienstmeid. Hun slimme streken helpen ook hier Eraste aan zijn braid en erfenis, al wordt oorspronkelijk de eerste ook begeerd door de aan alle kwalen
lijdende maar toch zeer vitale vrekkige oom. De klucht werd zo kluchtig mogelijk gespeeld.
Als bij Feydeau mijnheer op jacht gaat, weet iedereen wat hem als buit voor
ogen staat. Met grate vakkennis en technisch vernuft construeert deze schrijver
immers affaires over echtbreuk aan de lopende band. Bijna mechanisch zijn drie
bedrijven lang dames en heren bezig elkaar in het geheim te ontmoeten zonder
dat dit lukt. Er komt immers altijd iets tussen. Brieven, sleutels en bier ook
broeken worden verwisseld, boodschappen komen terecht waar zij niet moeten
zijn, de goede mensen lopen de verkeerde en de verkeerde de goede kamers
binnen, want zich in deuren vergissen behoort tot de vaste gerechten op het
menu, concierges, hotelbedienden, politieagenten, ooms of tantes en neven of
nichten komen ertussen. Iedereen gedraagt zich idioot, terwijl de schrijver
schijnbaar alles ernstig meent. Dit is grappig om te zien al vallen er geestiger
dingen te bedenken dan radeloos rondrennende mannen in onderkleding. Deze
klucht waarin de nonsens zo overweegt, dat bezwaren bij na van zelf verdwijnen,
werd met veel vaart en vakkundig gespeeld.
Luchtvaartmaatschappijen kende Feydeau nog niet. Camoletti wel. Zodat in.
Boeing-Boeing Bernard er drie stewardessen als liefjes op na kan houden. Natuurlijk mogen deze elkaar niet ontmoeten. Daarom bestaan de wanden van zijn
kamer vooral uit deuren. Even natuurlijk ontmoeten zij elkaar wel en wordt elk
van hen aan een man geholpen, al telt het stuk maar twee mannenrollen. Geestig
was het nauwelijks, maar wel heel amusant, zoals ook de reacties van het goedgestemde publiek bewezen.

558

TONEEL IN NEDERLAND

Naast zijn Marius-trilogie is vooral Mijnhe'er Topaze van Pagnol bekend
geworden. Dit stuk over de brave en doodeerlijke leraar, die de mensen en hun
praktijken leert kennen en dan spoedig bewijst dat zij maar stumpers zijn in het
bedriegen en oplichten in vergelijking met wat hij op dit gebied kan presteren,
doet wat verouderd aan. De spelers moeten duidelijk hun best doen het publiek
mee te krijgen. Bij vele van de toeschouwers gelukt hun dit ook, vooral aan
Hans Tiemeyer, die de titelral speelt.
De salon- en society-komedies van Somerset Maugham blijven blijkbaar in
trek. In Victoria zit de hoofdheldin spoedig met twee mannen en gaat een derde
met de door de anderen niet begeerde buit strijken. Helaas gebeurt dit in een
stuk, dat duidelijk een dalende lijn vertoont. Dit is ook het geval met Caroline,
die eerst met een, spoedig met geen man zit, daardoor bereikbaar wordt en met
deze bereikbaarheid haar begerenswaardigheid verliest. Beide opvoeringen waren
succesvol.
In Ingeborg geeft de verleden jaar overleden Duits-Zwitsersche schrijver Curt
Goetz een speelse en charmante variant op de oude driehoeksverhouding, die
hier volkomen spel blijft. De dialoog is elegant, de situatie geestig met nog een
variant op de Cyrano-Christian-Roxane-verhouding ook, de geest blijmoedig. De
aardige voorstelling met plezierige vertolkingen heeft groot succes.
Dit kan men moeilijk toewensen aan Tennessee Williams' Kwestie van aanpassen. Ook nu hij een komedie probeert te schrijven zijn huwelijk en liefde
voor hem alleen sexualiteit in de beperkte zin van dit woord, zowel voor het pas
getrouwde paar als voor de vriend, bij wie zij belanden en wiens vrouw hem net
heeft verlaten. Williams beschouwt de wereld als een grote kliniek en volgt
verder een niet al te geleerd handboek over psychoanalyse. Zoals gewoonlijk
doet hij ook hier aan een allervervelendste symboliek. Zijn de eerste twee bedrijven nog aardig, dank zij ook het uitstekend spel, het derde is grof, schunnig
en van laag allooi. Ook dit stuk is een misgreep van het Rotterdams Toneel.
De stukken van de in 1910 in Egypte uit Libanese ouders geboren Georges
Schehade vertonen een melancholische inslag. De mensen komen en verdwijnen
als droombeelden en schaduwen op zoek naar een verloren paradijs, dat zij niet
kunnen terugvinden. Zijn stukken met hun korte scenes, abrupte dialagen, symboliek, typen in plaats van mensen en uitspraken die diepzinnig moeten lijken,
zijn dramatisch onrijp, waarschijnlijk kinderlijk bedoeld, maar dikwijls kinderachtig geworden. In De Zeereis beleeft een jonge bediende uit een knopenwinkel in Bristol uit het midden van de vorige eeuw, die onweerstaanbaar naar
zee wordt getrokken, zijn grate desillusie in een avontuur op de rand van droom
en werkelijkheid. Daarna keert hij terug in de knopenwinkel, waar hem met de
liefde van een eenvoudig, innemend winkelmeisje een bereikbaar geluk wacht.
Onder de bewonderenswaardige en zeer levendige regie van Erik Vas kwam een
voorstelling tot stand, waarin de bezetting als geheel een hecht ensemble bleek.
Geheel en al onmachtig zijn ideeèn uit te drukken is Rene de Obaldia in
Jenuzie. In dit verhaal van een dichter, die een beeldschone vrouw ontmoet uit
het verre Jenuziè, op haar verliefd wordt en in een droom van een paar seconden
een reeks avonturen beleeft, die misschien wel eens werkelijkheid kunnen warden, ontbreekt de tekst. Dan is een goed stuk onmogelijk en krijgen de spelers
geen kans.
Thrillers tenslotte brachten Centrum met Acht Vrouwen van Robert Thomas
en de Haagse Comedie met Het Prieel van Alec Coppel. De eerste, een „come-
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die meurtre", is een wat geforceerd en soms weinig fijnzinnig geval van de
schrijver, die met Valstrik voor een Man alleen veel succes heeft geoogst. Acht
vrouwen zitten met het lijk van een vermoorde man, respectievelijk hun echtgenoot, vader, broer, minnaar en meester. Het landhuis kan geen enkel contact
krijgen met de buitenwereld. Een van hen moet de moord hebben begaan.
Vandaar wederzijdse en groeiende achterdocht bij de in leeftijd en karakter zeer
uiteenlopende vrouwen, over wie ook heel wat minder stichtelijke feiten uit het
verleden aan het licht komen. De ongetwijfeld opgewekte spanning wordt door
humoristische opmerkingen onderbroken. Listig houdt de schrijver een wezenlijk
gegeven tot het einde verborgen en vindt aldus een verrassend slot, dat men
echter daarom geen oplossing of ontknoping mag noemen.
Het Pried is een dwaas geval vol verwarringen, waarin een schrijver van
detectivestukken geraakt, als hij zelf in een moordgeschiedenis terecht komt.
Bob de Lange als middelpunt van het niet te sterke stuk maakt het tot een
pleizierige opvoering, omdat hij vrijelijk zijn gang kan gaan en dit doet op de
hem eigen onnavolgbare manier.
Hoogtepunten heeft het toneelseizoen tot dusver nog niet veel gebracht. De
Haagse Comedie is waarschijnlijk ons enige gezelschap, dat werkelijk voor zijn
standplaats een vrij grote betekenis heeft. Zij handhaaft zich ook als een homogeen ensemble. De Nederlandse Comedie zal de lichte ontevredenheid van de
Amsterdamse gemeenteraad over haar prestaties nog niet hebben weggenomen.
Een vaste lijn is in Rotterdam niet te ontdekken en Theater was dit seizoen tot
dusver niet erg gelukkig. Centrum verricht op een misgreep na zijn taak goed
en Ensemble had verdiend succes met enige stukken die reeds meer dan vij ftig
opvoeringen hebben beleefd. Een aantal verschuivingen zal wel volgen op het
overgaan van de directie van Theater naar Rotterdam. Met de steeds dringender
wens van de Nederlandse en Haagse Comedie om enkelvoudig te spelen, begint
men meer rekening te houden. Ook dit zou een aantal verschuivingen tot gevolg
kunnen hebben. Interessant is de vraag, wat b.v. het laatste gezelschap dit seizoen zou hebben gespeeld als het niet had behoeven te doubleren. Dezelfde vij f
stukken, die het nu heeft gebracht ? En zo niet, welke daarvan dan wel ?

Politiek
Overzicht
IN TER NATIONA AL

EN van de belangrijkste gebeurtenissen in de Europese geschiedenis in de
”1...../ laatste paar honderd jaar" noemde de West-Duiste bondskanselier Adenauer het akkoord, waarbij de ministerraad van de Europese Economische
Gemeenschap zondagochtend veertien januari om half zes het eens was geworden over het begin van een gemeenschappelijk landbouwbeleid. Na tal van
moeilijke en lange besprekingen werd tenslotte een plan aanvaard, dat in 1960
was ingediend door de tegenwoordige vice-president der EEG-commissie, de
Nederlandse oud-minister van landbouw, dr. S. Mansholt. De moeilijkheden
werden vooral veroorzaakt door de lijnrecht tegenover elkaar staande belangen
van de West-Duitse en de Franse boeren; de laatsten wensten, dat er ernstig
rekening werd gehouden met hun grote produktie-overschotten, maar zullen nu
moeten inzien, dat Frankrijk zijn agrarische problemen slechts kan oplossen
binnen het raam van een groter geheel, terwij1 de West-Duitse boeren komen
te staan voor een uiterst moeilijke aanpassing, daar de bescherming, die zij tot
heden genoten, nu zal verdwijnen. Het zwaartepunt in het landbouwbeleid
wordt nu verlegd van het nationale naar het supra-nationale vlak.
Dit akkoord was noodzakelijk om te kunnen komen tot de eenstemmige
vaststelling van het feit, dat nu de wezenlijke doeleinden van de eerste fase van
het verdrag van Rome waren bereikt en men over kon gaan tot de tweede etappe
van vier jaar van de in totaal 12 j aren omvattende overgangsperiode naar een
volledige gemeenschappelijke markt. Eigenlijk had deze constatering moeten
plaats hebben voor 1 januari 1962, maar toen men voor deze datum nog geen
overeenstemming had bereikt, vonden juristen de uitleg, dat dit ook kon gebeuren in een zitting voor de fatale datum begonnen en zo kon men aan de beslissingen van 14 januari terugwerkende kracht verlenen. Uit deze spitsvondigheid
bleek wel hoe groot belang eigenlijk alle deelnemende partijen hechtten aan een
akkoord; niemand wilde het odium op zich laden een uitstel van twee jaar te
hebben veroorzaakt, ook Adenauer niet ondanks alle pogingen van West-Duitse
agrarische zij de. Uitstel zou betekend hebben, dat de onderhandelingen met
Engeland, Denemarken en andere EVA-landen weinig of geen zin meer zouden
hebben, daar dan twijfel zou gerezen zijn of de Zes zelf wel voldoende ernst
maakten met hun economische eenwording; deze twijfel zou ook nadelig hebben
gewerkt op de toekomstige ontwikkeling binnen de EEG zelf.
In de nu bereikte fase van de EEG is duidelijk aanwezig de ontwikkeling van
het supra-nationale karakter; was tot nu toe voor het nemen van beslissingen
eenstemmigheid vereist, waardoor dus iedere lidstaat een vetorecht bezat, voortaan zullen de besluiten genomen kunnen worden met een gequalificeerde 2/3
meerderheid d.w.z. met 12 van de 17 stemmen, waardoor ook een der grate
staten niet meer in staat zal zijn zijn wil aan al de anderen op te leggen. Wij
menen, dat dit supra-nationale karakter van uitermate grote betekenis is; het
zal hierdoor gemakkelijker worden dit zelfde principe ook door te voeren op
andere dan het economische gebied, al zal het nog wel enige tijd duren voordat
b.v. Frankrijk zijn eigen opvattingen op politiek en militair terrein zal herzien
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en zich zal uitspreken voor een werkelijke politieke en militaire eenheid.
Het is eigenlijke een phenomenale ontwikkeling, dat hetzelfde Europa, dat
in 1947 slechts op de been kon warden gehouden door het Amerikaanse
Marshallplan, zich in de daarna verstreken vijftien jaren heeft weten te ontwikkelen tot een economische macht van enorme betekenis, tot een gemeenschappelijke markt, omvattend ongeveer 180 miljoen mensen met een industrièle capaciteit, die ontzag — eerbied en vrees tegelijk — aan anderen inboezemt.
Het lijkt nu haast onvermijdelijk, dat Engeland de uiterste krachten zal inspannen om hier niet buiten gesloten te warden en premier Macmillan heeft reeds
laten blijken te hopen, dat halverwege 1962 de onderhandelingen tussen zijn
land en de EEG tot positieve resultaten zullen hebben geleid; andere EVAlanden hebben reeds om aansluiting of associatie gevraagd en nu gaan ook in
Zweden stemmen op om tot een of andere vorm van samenwerking te komen.
Met de aansluiting van Engeland en verschillende andere EVA-landen houden
de Verenigde Staten reeds volledig rekening. Het lijkt er eigenlijk op, alsof
men zich in de Verenigde Staten nu pas realiseert, dat deze ontwikkeling in
Europa ook nadelen voor de Verenigde Staten met zich meebrengt, n.l. dat de
afzet van Amerikaanse produkten in Europa wel eens drastisch zou kunnen verminderen tengevolge van het voor de bij de EEG aangesloten landen geldende
buitentarief, terwijl tevens de Europese concurrentie-positie op de Amerikaanse
markt versterkt zou worden; de Amerikaanse zakenwereld zou het dan eerder
hebben ingezien getuige de vestigingen van dochterondernemingen in de landen
van het vasteland van Europa. Hoe dan ook, in zijn laatste State of the Union
op 12 januari noemt president Kennedy de groei van de Euromarkt de grootste
uitdaging voor de Verenigde Staten en constateert hij, dat bier een handelspartner ontstaat, die bijna de gelijke is van de Verenigde Staten; daarom wil hij het
Congres in het komende jaar een wet voorleggen, waarin de tariefmuren van
het land verlaagd worden om zo een samenwerking tussen zijn land en het ene
Europa voor te bereiden. Sommigen gaan reeds veel verder en spreken over een
Atlantische Unie, zo b.v. de vroegere Amerikaanse minister van buitenlandse
zaken, Herter.
De economische samenwerking, zoals Kennedy deze ziet, zou reeds voor de
gehele wereld van enorme betekenis zijn. Ruwweg zou zij 1/5 van de totale
wereldbevolking omvatten en wel het meest geindustrialiseerde deel; dit zou
met betrekkelijk weinig opofferingen een program kunnen ontwerpen en verwezenlijken tot werkelijke hulp aan de onderontwikkelde gebieden; deze gemeenschap zou in staat zijn om het grote probleem, n.l. de grote ongelijkheid
tussen Noord en Zuid, op te lossen door de volkeren van het zuidelijk halfrond
te helpen in hun ontwikkeling, zodat zij in staat zouden warden gesteld om een
menswaardig bestaan te leiden door eigen krachtsinspanning.
De economische samenwerking tussen de Europese landen zal moeten worden
aangevuld met een politieke; ook hieraan wordt gestaag gewerkt, maar de moeilijkheden zijn zo mogelijk nog groter. Na lange voorbereidende besprekingen
was men het op de topconferentie van regeringsleiders van de zes landen van de
Europese gemeenschappen op 18 juli te Godesberg bij Bonn in principe eens
geworden over nauwere politieke samenwerking; er werd toen een commissie
gevormd o.l.v. de Fransman Fouchet om voorstellen in die richting uit te werken. Bij deze commissie werd op 19 oktober een Frans ontwerpverdrag voor de
vorming van een Unie van Europese Staten ingediend, waartegen van Neder35
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landse en ook van Belgische zijde nogal bezwaren bestonden, daar hierin de
oude opvattingen van de Gaulle omtrent de defensie-politiek en het permanente
secretariaat weer naar voren werden geschoven, terwijl men tevens meende, dat
de onderhandelingen tussen de EEG en Engeland er door zouden worden bemoeilijkt; beide landen wilden niet verder beraadslagen over dit plan zonder
deelname van Engeland. Om aan dit laatste bezwaar tegemoet te komen besloten de ministers van buitenlandse zaken op 16 dec. 1.1., dat het lidmaatschap
der EEG automatisch zou Leiden tot het lidmaatschap van een ev. politieke unie,
terwijl de commissie Fouchet zou nagaan hoe Engeland nu reeds bij de besprekingen zou kunnen betrokken warden; Frankrijk wijzigde vervolgens zijn voorstellen aanzienlijk en W. Duitsland diende hierop amendementen in am te komen tot een supra-nationale samenwerking, welke laatste wens ook tot uiting
kwam tijdens de zitting van het Europees parlement van 19-21 december.
Het is te begrijpen, dat deze economische en politieke ontwikkeling ernstige
zorgen baart aan Moskou en dat de S.U. dus probeert met alle middelen de
eenheid in Europa en de hele West. wereld te verhinderen. In dit kader passen
de voortdurende pogingen van Chroestsjef om gebruik te maken van meningsverschillen tussen de grate W. mogendheden over de aanpak van de kwestie
Berlijn, waarin Kennedy lijnrecht staat tegenover de Gaulle. Ook moeten we
hierbij denken aan de pogingen, die de S.U. doet am W. Duitsland los te weken
uit zijn bondgenootschappen; zo deed zij op 27 december via de W. Duitse
ambassadeur in Moskou, Kroll, aan Bonn een voorstel om langs de weg van
bi-laterale onderhandelingen de kwesties Berlijn en Duitsland op te lossen.
Aan beide zijden van het ijzeren gordijn werd onmiddellijk gesproken over het
verdrag van Rapallo, daterend uit 1922 tussen Duitsland en de S.U., tengevolge
waarvan men zich destijds in geallieerde kringen ernstige zorgen maakte. Moskou probeerde niet alleen W. Duitsland over te halen tot bi-laterale onderhandelingen; het had ook een ander doel. Ook al zou Bonn op deze voorstellen
niet ingaan — hetgeen het inderdaad niet deed — dan nog zou er mogelijk bij
de overige West. landen wantrouwen kunnen ontstaan tegen de houding van
Bonn, daar men zich zou kunnen afvragen of Adenauer misschien probeerde
de voelhoren-gesprekken van de Amerikaanse gezant in Moskou met minister
Gromyko te doorkruisen. Deze laatste gedachte werd wel enigszins in de hand
gewerkt door de aanvankelijke ontkenning te Bonn van het bestaan van een
dergelijk voorstel, een verklaring, die later herroepen werd, terwijl de inhoud
van de Russische boodschap eerst niet en later — naar men aannam op aandringen van de toen in Bonn vertoevende Engelse premier Macmillan — toch wel
werd gepubliceerd; toen bleek, dat de S.U. inderdaad W. D. wilde verleiden
door te wijzen op de angst in de West. landen voor de economiscde concurrentie
van W. Duitsland en door de belofte van een geweldige afzetmogelijkheid binnen de landen van de communistische wereld.
Moskou heeft nog andere zorgen; geruchten over spanningen binnen het
Kremlin blijven aanhouden en de berichten rond Molotov, die zou terugkeren
naar Wenen, maar wiens vertrek werd uitgesteld, terwijl later werd verklaard,
dat er geen sprake was geweest van een terugkeer, wijzen in die richting.
Verder is de 0. Duitser Ulbricht niet erg te spreken over het feit, dat Moskou
toch geen haast blijkt te maken met een vredesverdrag en zelfs in het voorstel
van 27 december suggereerde, dat bij bi-laterale besprekingen W. Duitsland niet
uit het NATO-pact hoefde te treden; en tenslotte is er nog altijd de contra-
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verse Moskou - Tirana met Peking op de achtergrond, die zelfs al geleid zou
hebben tot het zoeken door de S.U. naar toenadering tot Joego-Slavie.
Hoewel Chroestsjef dus wel het een en ander aan het hoofd heeft, moet men
zich toch geen illusies maken over een wijziging in het doel, dat Moskou voor
ogen staat n.l. uitbreiding van de Sovjetinvloed. De steeds nauwere binding van
Cuba met de Sovjets is voor Washington moeilijk te verteren. Daarom stelden
de V. St. op de vergadering van ministers van buitenlandse zaken der 21 bij de
Organisatie van Amerikaanse staten aangesloten landen, die op 22 januari te
Punta del Este (Uruguay) began, voor om Cuba uit de OAS te stoten. Het
heeft er lang op geleken, dat het voorstel de vereiste 2/3 meerderheid niet zou
halen, en dat de Verenigde Staten zich zouden moeten tevreden stellen met een
in min of meer krachtige bewoordingen gestelde verklaring, waarin het cornmunisme onverenigbaar werd genoemd met „the American way of life". De
Amerikaanse minister Dean Rusk ging in zijn ijver om de uitsluiting te verkrijgen echter zover, dat hij de aanwezigen vertelde, dat het succes van Kennedy's
„Alliance for Progress" afhankelijk zou zijn van de beslissingen in Punta del
Este. Waarschijnlijk heeft deze hint gewerkt, want uiteindelijk werd het Amerikaanse voorstel aangenomen met 14 voor, een (Cuba) tegen en 6 onthoudingen; ander de laatsten waren de 4 grate staten Argentinie, Brazilie, Chili en
Mexico. Met het verbreken van de relaties met Cuba last men echter het eigenlijke probleem niet op; dit doet men ook niet alleen door ettelijke miljoenen
dollars naar de Midden- en Zuid-Amerikaanse staten te transporteren. Als het
Fidelisme in deze landen een belangrijke aanhang heeft, komt deze voort uit de
erbarmelijke sociale toestanden, die daar heersen en zal er op moeten worden
toegezien, dat de Amerikaanse hulp niet gebruikt wordt om de rijkdommen der
bezitters nog te vergroten, maar inderdaad de sociaal misdeelden ten goede
komt en dit kan alleen wanneer deze landen zelf ernst maken met een sociaal
hervormingsplan, m.a.w. als er een mentaliteitsverandering zal plaats hebben
onder de bezittende groepen.
In Napels kwam 29 januari het congres der Italiaanse Democrazia Christiana,
de grootste politieke partij, bij een, die echter slechts kan regeren als zij met
andere partijen een coalitie vormt. Nu de regering Fanfani de steun van enkele
rechtse groeperingen niet meer krijgt en die van andere niet wil, was het land
praktisch onbestuurbaar, tenzij de D.C. een meer linkse koers zou inslaan.
Fanfani en Aldo Moro stuurden hierop aan, voortbouwend op een vroeger
initiatief van de Gasperi en behaalden tenslotte de meerderheid. Voor de binnenlandse politiek kan dit het begin betekenen van vele sociaal-economische
hervormingen; wat de buitenlandse politiek betreft wil de D.C. vasthouden aan
de NATO, maar voelen de Nenni-socialisten, op wier steun de D.C. in de toekomst rekent, meer voor een neutrale koers.
Tenslotte een enkel woord over Nieuw-Guinea. Op 15 januari had een tref fen plaats tussen 2 Nederlandse fregatten en 3 Indonesische motortorpedoboten, die troepen in Nieuw-Guinea aan land zouden brengen. Beide partijen
beschuldigden er elkaar van het eerst te hebben geschoten. De secretaris-generaal der V.N., Oe Tant, probeert te bemiddelen en beide partijen zeggen bereid
te zijn deze te aanvaarden, maar tot nu toe heeft Oe Thant nog geen succes
gehad. Vanuit Djakarta laat men hiertussendoor voortdurend krijgshaftige taal
horen en verklaarde men reeds, dat de bemiddelingspogingen mislukt waren,
maar dit laatste sprak men later weer tegen.
J. Oomes
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De ontwikkeling van het politieke leven houdt jammer genoeg geen rekening
met de datum waarop een kroniekschrijver zijn tekst moet inleveren. Op dit
ogenblik kunnen we slechts vaststellen dat de regeringsplannen tot fiscale en
kadastrale hervormingen een heel eind zijn opgeschoten, maar dat in de conservatieve vleugel van de C.V.P. krachten aan het werk zijn die het de hh. Lefevre
en Dequae niet makkelijk maken. Tot welk compromis deze spanningen zullen
leiden, is voorlopig echter niet te voorspellen. De parlementaire en partijpolitieke processus, die eventueel tot een oplossing zal leiden, verkeert nog slechts
in zijn aanvangsstadium.
De Senaatscommissie van financien deed op 1 februari een poging om Dequae's kadastrale perekwatie te vertragen en in de eerstkomende dagen kan men
een paar krachtige pogingen van de Senaat verwachten am het ontwerp te amenderen. Als het dan teruggezonden moet warden naar de Kamer, zou dit de
timing van het regeringsprogramma in het gedrang brengen. Hetzelfde kan zich
dan in de eerstvolgende maanden herhalen. Wat een regering niet in het eerste
jaar van haar bestaan kan verwezenlijken, verwezenlijkt ze nooit.
Met een nog zwaarder drukkend ontwerp van fiscale hervorming voor de
boeg, vooral dan inzake de inkomstenbelasting en enkele kleinere ontwerpen
eveneens van fiscale aard (a.m. het op 1 februari door de Senaat flauwtjes
goedgekeurde ontwerp inzake wijzigingen der gemeentelijke fiscaliteit), dreigt
de regering Lefevre in een hard en vooral slopend gevecht verwikkeld te raken.
Dat een gedeelte van haar meerderheid hierbij onberekenbaar is, zal voor de
eerste-minister geen verrassing zijn, maar maakt zijn taak nog moeilijker dan ze
al is. De interne verhoudingen in de C.V.P. kwamen duidelijk tot uiting op de
algemene partijra.ad op 3 februari. Tegen de fiscale politiek der regering werd
er gepleit door een niet zeer talrijke, maar invloedrijke groep, waartoe a.m. twee
gewezen ministers van financien behoorden, dhh. Janssens en Van Houtte. De
vergadering was in het algemeen zeker niet ongunstig voor de regering, maar
het blij ft mogelijk dat de tegenstanders van de kadastrale en fiscale hervorming
hun toevlucht nemen tot de parlementaire vertragingstactiek en aldus het regeringsbeleid ontkrachten. Spanningen betreffende de technisch-fiscale aangelegenheden, waarvan het publie kweinig begrijpt, dreigen de huidige regeringsploeg minstens evenzeer te verzwakken als de meer bekende en gevoelsgeladen
Vlaams-Waalse tegenstellingen.
De debatten over Minister Gilsons taalontwerpen zijn in de Kamer pas begonnen en over hun of loop kan men bij voorbaat niets zeggen. Vele Vlamingen
zien in de regeringsvoorstellen een bedenkelijke tegenstrijdigheid; indien deze
ontwerpen er ongewijzigd door komen, zou dit een grate ontgoocheling wekken,
ook in kringen die uiteraard niet extremistisch gezind zijn.
De integriteit van het Nederlandse, resp. het Franse taalgebied, wordt weliswaar door Gilsons voorstellen bevestigd, maar dit beginsel wordt alleen toegepast in de zones waar geen noemenswaardige aggressieve druk van de Franstaligen merkbaar is. Standhouden in de windstilte is een luttele verdienste. In.
de Brusselse agglomeratie en in de randgemeenten daarentegen krijgen de Franstaligen de kans, het principe der homogene taalgebieden te versplinteren en
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zonder talentelling eventueel meer te veroveren dan een talentelling hun ooit
had kunnen bieden.
In Vlaanderen is er derhalve een malaise groeiende. Door de leiding van de
grate partijen wordt die niet heel scherp aangevoeld. De beroepspolitici hebben
te weinig contact met de tienduizenden die hun gevoelens niet langs de kanalen
van de partijpolitieke organisaties plegen te luchten, omdat ze ervan vervreemd
zijn, maar wier politieke belangstelling en actievermogen daarom niet minder
groot zijn dan die van de partijmilitanten. Deze geestelijke afzondering van vele
partijpolitici, wier sociaal verkeer meestal de grenzen van de partij niet overschrijdt, is een van de fouten van het regime zelf in zijn huidige werking. De
grote partij en schijnen meer door deze verstarring bedreigd te worden dan de
kleine. Deze laatsten spelen misschien slechts een onaanzienlijke rol in de werkelijke machtsuitoefening en in het dagelijks beleid van de overheid, maar ze
hebben tevens minder zware lasten te torsen die nu eenmaal het bestaan van
grote partijorganismen bezwaren. Er zijn lieden die b.v. niet graag lezen dat
dhr. Frans Van der Elst van de Volksunie in zijn interpellatie in de Kamer (bij
het begin van het debat over Gilsons taalontwerpen) de mening vertolkte van
zeer vele Vlamingen die nochtans voor de C.V.P. gestemd hebben en met de
Volksunie als dusdanig niets te maken hebben. Maar het is een factor waarmee
de leiding der grotere partijen rekening zouden moeten houden.
We geven grif toe dat de partijleidingen voor een uiterst ingewikkelde taak
staan en dat de oorzaak van de politieke crisis in dit land zich veelal aan hun
be1nvloeding en hun werkingssfeer onttrekt.
De Franssprekenden zijn nooit gewend geweest objectief na te denken over
Vlaamse standpunten. De doelstellingen en de sfeer van de Vlaamse Beweging
en van de Vlamingen over het algemeen zijn hun onbekend. De Franstalige pers
heeft zich nooit ingespannen, en spant zich nog niet in, om hierover een degelijke en bestendige voorlichting te geven. Alle gelegenheidsverklaringen ten
spijt, zijn de Franstaligen geestelijk hoegenaamd niet voorbereid op het huidige
Vlaams-Waalse debat. Vele Franstalige parlementairen moeten meewerken aan
het vinden van oplossingen voor de behoeften van een gemeenschap waarvan de
aard, de taal en de cultuur hun totaal vreemd zijn. Het is moeilijk samen met
deze mensen een oplossing na te streven b.v. voor een splitsing van het ministerie van onderwijs. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de hh.
Vanden Boeynants en Gilson, die een compromis willen dat de Belgische eenheidsstaat moet versterken, roependen in de woestijn zijn, wanneer ze b.v. de
Brusselse plaatselijke politici trachten duidelijk te maken hoe de taaltoestanden
eigenlijk dienden te zijn in een stad die de hoofdstad van een tweetalig land
wil zijn maar de consequenties daarvan verwerpt. Indien de allusie door velen
niet geschuwd werd, zou men kunnen verwijzen naar wat koning Leopold III in
1944, voor zijn vertrek naar Duitsland, over het onbegrip van Brussel tegenover
Vlaanderen schreef in een document dat zijn „politiek testament" genoemd
werd, maar waarover thans zorgvuldig gezwegen wordt, al is het in menig
opzicht opnieuw actueel geworden.
In tegenstelling met vele oppervlakkige optimisten zijn we van mening dat het
vraagstuk der Vlaams-Waalse verhoudingen nog lang niet kan opgelost worden,
en dat de regering Lefevre veel minder bouwstenen tot een ware oplossing aan
het aanbrengen is dan ze wil doen geloven.
Intussen blijft de tweede regeringspartij, de B.S.P., nog steeds onvruchtbaar
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wat het voorstellen van positieve oplossingen van de Vlaams-Waalse vraagstukken betreft. Het belangrijkste socialistisch initiatief op dit gebied kwam niet uit
het partijpolitieke milieu. Het Manifest van de Vlaamse Socialisten, dat door
een toenemend aantal linkse socialisten ondertekend werd, bevat enkele karakteristieke standpunten, die soms raker gezien zijn dan wat de Vlaamse katholieken hierover veelal herhalen. We denken b.v. aan de passage waarin de verfransing van Brussel en van de randgemeenten gezien wordt als een nevenverschijnsel van de kapitalistische immobilienpolitiek, een uitvloeisel van de burgerlijke grondspeculaties en van een zich in het Frans uitend klasse-complex der
Brusselse en Vlaamse bourgeoisie. Dit Manifest kan bijdragen tot een scherper
denken van de Vlaamse gemeenschap, die tot nog toe de verfransing van Brussel te veel losgemaakt heeft van de sociaal-economische machtsposities, die zo
veel verklaren en die ten grondslag liggen aan de „onmacht" van het Nederlands.
Wanneer men een ander geruchtmakend Manifest, dat van een aantal Franssprekende Brusselse professoren en vertegenwoordigers van de bezittende klasse,
tegen deze sociologische achtergrond beschouwt, dan krijgen een heel aantal
zwakheden van de Vlaamse gemeenschap een zinvolle verklaring. Hetzelfde
geldt voor het optreden van sommige professoren van de Universiteit te Leuven,
wier eisen inzake klasse-scholen voor hun kinderen een beschamend aspect zijn
van de mentaliteit in sommige katholieke kringen in Belgie.
Voor de rest gaat het leven van parlement en partij en zijn normale gang. In
ieder geval is men mijlenver verwijderd van de noodlotsstemming die een jaar
geleden over het land hing en waaraan de regering Eyskens toen met een thans
vergeten krachtdadigheid weerstand bood.
Het Kolendirectorium is zijn bestaan begonnen onder leiding van dhr. Evalenko, een socialistisch economist en socioloog die tot de meest oorspronkelijke
geesten van zijn partij behoorde en wiens overgang naar een economisch organisme waarschijnlijk het einde betekent van zijn politieke bedrijvigheid en van
de geestelijke stimulans die hij in bredere kring uitoefende. Wat het Kolendirectorium uiteindelijk zal worden, en of het inderdaad een begin is van een
beperking van de kapitalistische hegemonie in een economische basissector,
moet de tijd leren. Een krachtig wapen werd dhr. Evalenko en zijn medewerkers
echter niet in de hand gegeven en over enkele jaren zal denkelijk getracht worden de hervorming nog eens over te doen.
5-2-1962

H. de Bruyne

Forum
Een geschiedenis van Jezus
Een nieuw boek over Jesus heeft onlangs nogal wat opzien gebaard 1 ). Het
was geschreven door een leek die niet
eens een vakgeleerde was: een classicus,
leraar aan het atheneum in Eupen. De
ernst en de degelijkheid van deze studie
wekten bewondering; de resultaten zijn
echter vatbaar voor kritiek. Een dialoog
tussen schrijver en kritiek is helaas niet
meer mogelijk: kort na het verschijnen
van zijn boek is de auteur plotseling
overleden te Banneux.
De bijbelstudie van onze tijd heeft geleerd dat de evangelien opgesteld en geschreven zijn in de geloofsgemeenschap
van de jonge Kerk en dat het geloof
der Kerk gecentreerd was op de Passie
en de Verrijzenis: alle gebeurtenissen van.
Jesus' leven werden van uit dit perspectief belicht. Met deze inzichten heeft
Nisin volop rekening gehouden: ook in
zijn studie, die een geschiedenis, niet een
leven van Jesus geeft, vallen van uit dit
perspectief vele bijkomstige problemen
weg en komen vele verhalen in een heel
nieuw licht te staan. Het is een interessante paging om de werkelijke betekenis
van de evangelien te achterhalen.
De vraag blijft echter of zijn methode
en bedoelingen wel helemaal juist waren.
Deze omschrijft hij het duidelijkst naar
aanleiding van het verhaal van de genezing van de blinde (Jo. 9). „Il faut apprendre a distinguer le niveau expressif,
redactionnel, et le niveau des faits'',
schrijft hij op p. 298: men moet een onderscheid leren maken tussen de redactionele inkleding en de feiten. Telkens
opnieuw tref fen we dezelfde tegenstelling
aan: wat is er feitelijk, historisch gebeurd,
en hoe worden deze feiten gezien in de
geloofsgemeenschap van de jonge Kerk?
De literaire studie van de evangelien, de
zogenaamde Formgeschichte en Redaktionsgeschichte, heeft ons geleerd een onderscheid te maken tussen de eigenlijke
kern van de geloofsboodschap en de literaire compositie of vormgeving. Doch

Nisin schijnt nu nog een stap verder te
willen gaan: hij wil de geloofsvisie van
de evangelisten nog eens onderscheiden
van wat er feitelijk gebeurd is, van wat
Jesus feitelijk gezegd heeft. En dit heeft
o.i. niet veel zin meer.
Duidelijk komt dit b.v. aan het licht in
de bladzijden over het Doopsel van Jesus
bij de Jordaan. Door literaire studie
komt Nisin tot de volgende conclusie:
voor de evangelisten wijdt de stem van
de hemel Jesus tot de lijdende Dienaar.
Maar dan voegt hij eraan toe: „il reste
toutefois a decider si c'est la l'interpretation, aprês coup, des evangelistes ou la
vision meme de Jesus des ce moment-1A (p. 137). Hij meent te mogen besluiten
dat de taak van de lijdende Dienaar
historisch gezien niet expliciet thuishoort
bij het doopsel-gebeuren bij de Jordaan;
de jonge geloofsgemeenschap heeft Jesus'
Doop echter achteraf in die zin gelnterpreteerd, in het licht van de Passie en de
Verrijzenis.
Tegen deze zienswijze willen we twee
bedenkingen maken. Ten eerste, wanneer
we na een zorgvuldige literaire studie de
kern van de geloofsvisie, zoals die in het
evangelic is opgetekend, hebben achterhaald, wat zin heeft het dan nog zich of
te vragen wat er feitelijk (historiquement) gebeurd is? De werkelijke gebeurtenissen en woorden uit het leven van
Jesus zijn voor de gelovige juist die gebeurtenissen en woorden welke ons uit
naam van de Kerk meegedeeld worden
door authentieke getuigen van uit bun
geloofsvisie. Dat zijn de „ipsissima vox
et facta Jest'''. Ten tweede, indien de
auteur een volledige studie van Jesus'
Doopsel had gemaakt, dan zou hij misschien tot de conclusie zijn gekomen, dat
in het verhaal van de synoptici Jesus
hier gewijd wordt tot Profeet, en niet tot
de lijdende Dienaar, zoals o.m. blijkt uit
een studie van I. de la Potterie 2 ). De
evangelisten hebben deze gebeurtenis uit
Jesus' leven dus blijkbaar niet achteraf
geinterpreteerd van uit een later stadium
in de ontwikkeling der geloofsvisie. Hier-

1) Arthur Nisin, Histoire de Jesus. — Ed. du Seuil, 1961.
2) 1. de la Potterie, L'Onction du Christ, in Nouvelle Revue Theologique, maart 1958, pp. 225-252
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mede willen we echter ook weer niet
zeggen dat er in de evangelien niet verschillende stadia van geloofsinzicht te
onderscheiden zijn: de oorspronkelijke
geloofsvisie werd in de kerkgemeenschap
geleidelijk uitgediept en kwam pas na de
Verrijzenis tot voile ontplooiing.
Dezelfde opmerkingen kunnen we herhalen betreffende de mirakelen, de theofanieen, de verschijning aan Petrus, de
betekenis van de titel „Mensenzoon'',
enz. Bij zijn bespreking van de instellingswoorden van de Eucharistie geeft de
schrijver trouwens zelf toe, dat hier geen
onderscheid meer kan gemaakt worden
tussen de letterlijke zin van deze woorden en hun betekenis voor de apostelen
op het Laatste Avondmaal: „le sens reel
ici est le sens surnaturel" (p. 368).
Het lijkt ons voorbarig thans reeds een
„Histoire de Jesus" te willen schrijven.
Op heel wat punten, o.m. de mirakelen,
is de literaire kritiek nog te weinig gevorderd; vele detailstudies moeten het
grote werk nog voorafgaan. Misschien
was het dan ook onvermijdelijk dat
schrijver de methode van de Formgeschichte al te uitwendig, hier en daar
zelfs te formeel en onhandig — als een
procede — toepaste en vooral dat hij de
literaire kritiek te eenzijdig aanwendde
en beperkte tot het onderzoek van de
historische waarheid, zodat hij deze enigszins losmaakte van de geloofsvisie. Een
bovennatuurlijk feit kan als feit pas gezien worden van uit het geloof.
Het is werkelijk jammer dat de originele opzet van de auteur, niettegenstaande zijn degelijke voorbereidende studie en
zijn merkwaardige poging, niet ten voile
beloond is door de resultaten, en vooral
dat deze nu niet meer door hemzelf kunnen aangevuld worden. Hij zou er misschien toe in staat zijn geweest.
Fr. Vandenbussche S.J.

Chagall en Mith
Een tijd geleden hebben wij in Streven
kort na elkaar twee originele monogra-

fieen besproken van eenzelfde auteur,
Walter Erben, de ene over Chagall, de
andere over Mir& Nu wil het toeval dat
het uitgeversbedrijf nogmaals deze twee
belangrijke schilders samenbrengt. M.
DuMont Schauberg van Keulen publiceerde immers onlangs, en ongeveer terzelfdertijd twee volumineuze monografieen over Chagall en MirO 1 ). Of is dit
samentreffen van deze twee meesters
meer dan toeval? Kan men het werk van
deze beiden onder een gemeenschappelijke noemer brengen?
Op het eerste gezicht zou men het
kunnen geloven. Het werk van deze generatiegenoten -- MirO is zes jaar jonger
dan Chagall —, beweegt zich immers
evenzeer in een wereld van de verbeelding, hoewel geen van beide meesters
ooit de relatie tot onze concrete verschijningswereld helemaal heeft opgegeven.
Met figuren of fragmenten van figuren
eraan ontleend drukken zij beiden hun
eigen werkelijkheid uit. Bij beiden vindt
men ook, altijd op een eerste gezicht, dezelfde aperspectivistische ruimte-opvattingen. Al blijft het schilderij bij hen een
duidelijk leesbare gerichtheid bewaren,
toch leven de figuren erin onbezwaard,
zweven en wentelen naar eigen lust en
noodzaak. Bij beiden wordt het individuele opgeheven, wordt de grens ook
tussen mens en dier vervaagd. Bij beiden
speelt het symbool een grote rol en is de
polariteit van het bestaan een oergegeyen. Voor beiden werd Frankrijk, en in
het bijzonder Parijs, een tweede vaderland. Maar beiden ook bleven zij trouw
aan hun geboortegrond.
Met deze gegevens houdt dan de analogie ongeveer op. Van zodra men verder gaat specificeren stoot men in het
werk van MirO en Chagall op een geheel
verschillend en zelfs tegengesteld karakter, even verschillend en tegengesteld als
de oorsprong zelf van deze kunstenaars.
Chagall is een Russische Jood. Mire) een
Katalaan. Men hoeft slechts de band van
beide monografieen te bekijken om de
afstand tussen deze meesters te meten.

1) Meyer, Franz, Marc Chagall, Leben und Werk. - M. DuMont Schauberg, Keulen, 1961, 775
pp., 599 afb. in tekst, waaronder 50 klpl., 1029 afb. in oeuvre-cataloog., geb. D.M. 120.
Dupin, Jacques, Joan MirO, Leben und Werk. - M. DuMont Schauberg, Keulen, 1961, 583 pp.,
222 afb. in tekst, waaronder 40 klpl., 971 afb. in oeuvre-cataloog, geb. D.M. 95.
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Mire) schrijft zijn naam op een misschien
grillige, maar in elk geval zeer vaste
wijze, met heldere, krachtige tekens. Bij
Chagall drijven de onvaste, nauwelijks
geformuleerde letters in een stroom van
haar en bloemen. Beiden zijn wellicht
even persoonlijk, maar hun persoonlijkheid ontwikkelt zich dan toch op een geheel ander niveau van het menselijk bestaan.
Met dit niveauverschil hangt ook het
verschil in de verbeeldingswereld samen.
De verbeeldingswereld van Chagall is
niet te vergelijken met die van Mire), al
moet men in beide gevallen een echt mythisch en universeel karakter ervan aanvaarden. Noch bij Mire), noch bij Chagall
kan men de verbeelding herleiden tot een
soort automaat van grappige invallen.
Hun beider werk heeft diepere wortels.
Maar bij Chagall wordt de mythe verhaald als een sprookje. Zij verliest erbij
van haar onontkoombaarheid, wordt ontdaan van haar wettisch en dwingend
karakter. Goden, mensen, dieren en planeten leven alle in een zelfde paradijs
van liefde en bekoorlijkheid.
Bij Mire) is een onder;scheid tussen
liefde of haat nog niet mogelijk. Hij
leeft in een wereld van zuiver existentiele
spanningen. Alles in zijn verbeelding
wordt door een koel en helder licht zuiver en rechtlijnig omschreven. Van twijfels, aarzelingen, verschuivingen kan er
geen sprake zijn. In die objectieve zin
moet men dan ook zijn symboliek interpreteren. De sexuele symbolen bijvoorbeeld die bij MirO apert en vanzelfsprekend zijn kan men zich in de wereld van
Chagall, waar alles versluierd is, zelfs
niet voorstellen.
Vanuit deze wezenlijk verschillende
geestesgerichtheid van deze klassieken
in de moderne schilderkunst vloeien dan
ook alle overige tegenstellingen in het
werk van MirO en Chagall voort: in hun
factuur, hun thematiek, hun evolutie.
Deze verschillen komen ook tot uiting
in de twee DuMont-monografieen die wij
hier willen aanbevelen. Franz Meyer had
het uiteraard gemakkelijker bij de voorstelling van het werk van zijn schoonvader, Marc Chagall, dat heel wat toegankelijker is dan dat van Mire), waaraan
Jacques Dupin zich gewaagd heeft. Beide
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auteurs hebben overigens eenzelfde historisch schema gevolgd. Voor Chagall ontwikkelt zich dat voor een groat deel in
Frankrijk, slechts een paar maal onderbroken, eens voor een langer verblijf in
Rusland, eens tijdens de oorlogsjaren in
Amerika. Voor Mira is, afgezien van de
oorlogsjaren, de pendelbeweging tussen
zijn geboorteland van Barcelona en Parijs regelmatiger.
Beide auteurs gaan met evenveel accuratesse tewerk. Franz Meyer besteedt
natuurlijk meer aandacht aan de thematiek, die hij nauwkeurig, een beetje houterig, analyseert en tracht te verklaren.
Jacques Dupin houdt het bij een nauwgezette beschrijving van het werk en
weert alle psychologische verklaringen.
Hij beklemtoont integendeel de evolutie
in het werk van Mire). In het boek over
Chagall herleeft men een halve eeuw
geschiedenis. Het boek over MirO is
haast uitsluitend een ontmoeting met een
persoon, of liever met een oeuvre. Beide
auteurs tenslotte hadden heel wat minder
bekende of zelfs onbekende documenten
ter hunner beschikking.
De auteurs beschikten eveneens over
rijke mogelijkheden om het werk van hun
schilders voor te stellen. Door een Internationale samenwerking van de uitgevers
kon een rijke illustratie warden voorzien.
Bij het uitgebreide oeuvre van Chagall
kon aan volledigheid niet gedacht worden, maar het oeuvre van MirO is zo
goed als volledig in deze monografie
afgebeeld.
De twee monografieen verschenen in
de reeds klassiek geworden serie grote
monografieen, waarvan wij reeds vroeger
Picasso, Mondrian, Klee, Kandinsky,
Schmidt-Rottluff, Feininger hebben besproken. De illustratie bestaat vooreerst
uit een reeks kleurplaten en grote zwartwit reprodukties in de tekst, verder uit
een aantal tekeningen, tenslotte uit een
geillustreerde oeuvre-cataloog, waarin
honderden kleinere afbeeldingen zijn samengebracht. Voor Chagall zijn het er
meer dan duizend. Deze cataloog laat
een gemakkelijk overzicht van het gehele
werk toe.
Zoals het hoort, worden deze standaardwerken afgerond door een uitgebreide bibliografie, gerangschikt naar het
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verschijningsjaar van de uitgaven. Dat
Mire) een moeilijker geval is dan Chagall,
wordt zelfs in het aantal van de publikaties duidelijk.
Al met al beschikt de specialist zowel
als de amateur nu over twee werken
waarin zowel Mire) als Chagall elk naar
hun eigen karakter op een objectieve
wijze zijn getekend. En dit is de beste,
misschien de enige weg, niet alleen om
de afzonderlijke kunstenaars te leren kennen, maar ook om in te treden in de wereld van de moderne kunst.
G. Bekaert

De tweede internationale
Newman-Conferentie
Van 24 tot 29 juli j.l. is in Luxemburg
de tweede internationale Newman-Confer
rentie gehouden. De deelname was verheugend groot. Uit Engeland was er vanzelfsprekend Father C. Stephen Dessain,
overste van het Oratorium in Birmingham, rechtstreekse opvolger van Newman en tevens belast met het uitgebreide
Newman-archief. Maisie Ward, de
schrijfster van Young Mister Newman
en kleindochter van de eerste bekeerling
uit het Oxford Movement: W. G. Ward,
met haar echtgenoot de bekende uitgever
F. Sheed. Ook was er een kleindochter
van de oudste zuster van Newman, Jemima: Miss Mozley, en verscheidene
vertegenwoordigers van Oxford, o.a. de
jonge en veelbelovende Mr. T. C. Potts.
Uit Duitsland waren er verscheidenen die
al een werk over Newman op hun naam
hebben staan o.a. G. Biemer, J. Artz, en
ook de historicus J. Lortz. Uit Frankrijk
was de bekende philosoof M. Nêdoncelle
aanwezig, tegenwoordig deken van de
Theologische Faculteit aan de Universiteit van Straatsburg, de Oratoriaan L.
Bouyer, en Pater D. Dupuy O.P. Oostenrijk was vertegenwoordigd door F. M.
Willam en Prof. Asveld, een geboren
Vlaming die in Graz theologie doceert,
terwijl Prof. Achaval de Gregoriana vertegenwoordigde. Uit Belgie ontbrak de
grote Newman-kenner Pater Walgrave
O.P. gelukkig niet op het appel; verder
waren er ook nog enkele jongere mensen
uit de Verenigde Staten.

Er ontbraken ook wel enkele figuren
die wij node misten. De uitstekende
Newman-kenner uit Duitsland Heinrich.
Fries was door werkzaamheden verhinderd, uit Frankrijk waren de pioniers van.
de Newman-studie Dr. D. Gorce, Fernande Tardivel, en J. Guitton ook afwezig, en uit Nederland ontbraken Prof.
Dr. W. H. v. d. Pol, Prof. Dra C. de
Vogel, en Mgr. J. G. M. Willebrands,
die toch alle zeer goede bekende werken
over Newman op hun naam hebben
staan. De representatie uit Nederland
was dus wel wat mager uitgevallen met
Dr. Zeno, de heer S. de Jong en ondergetekende.
De voordrachten, die later zullen worden gepubliceerd in een aflevering van
de Newman-Studien (Glock and Lutz,
Nurnberg) stonden over het algemeen
op een zeer hoog peil. Behalve in de
openingszitting, die een meer inleidend
karakter droeg, waren ze alle geprojecteerd rond een van de meest centrale
boeken in het oeuvre van Newman: The
Essay on Development of Christian Doctrine. De inleidende voordracht van de
Minister van Kunsten en Wetenschappen
P. Gregoire, fascineerde al onmiddellijk,
doordat hij weergaf hoe de denkmethode
van Newman voor het verkrijgen van
zekerheid door de opeenhoping van convergerende waarschijnlijkheden in het leven van een politicus een belangrijke rol
kan spelen, en ook door het benadrukken
van de actualiteit van Newman omdat
door zijn werken en methode er wellicht
een zeer reele mogelijkheid is om ook
het Europa en de wereld van vandaag
in een authentiek christelijke zin te benvloeden. Dr. Zeno gaf een overzicht van
de laatste vijf jaar Newman-studie. Ofschoon hij een onderscheiding maakte
tussen Newmanisme en Newmanologie,
het eerste vooral aan Engeland en het
tweede aan Duitsland verbond, een onderscheiding die tracht weer te geven dat
er in Engeland wel een zekere populaire
en literaire belangstelling voor Newman
bestaat en wordt ontwikkeld (Newmanisme), terwijl er in Duitsland vooral
werk wordt gemaakt van een streng wetenschappelijk bewerken van Newmans
geschriften (Newmanologie), een onderscheiding overigens die ons niet erg
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vruchtbaar lijkt, bleef zijn verhandeling
toch wel erg vlak, omdat hij te weinig
onderscheid maakte tussen de verschillende publikaties, geen richtingen van
bestaande onderzoekingen aangaf, en
ook geen desiderata met betrekking tot
de richting, die bij verdere studies in de
toekomst zou moeten worden gevolgd.
Hij vernoemde b.v. wel enkele krantenartikelen die in de Nederlandse dagbladen zijn verschenen, maar niet de zeer
belangrijke artikelen uit het Franse tijdschrift „Carmel - van de hand van P.
Albert de l'Annonciation, die de verhouding van Newman tot de mystiek behandelen. Zo had deze voordracht, die een
synthese had moeten zijn over wat er de
laatste vijf jaar was tot stand gebracht,
veeleer het karakter van een cataloog
dan van een inzichtbrengend overzicht.
Wij zijn echter blij en dankbaar dat hij
deze ongetwijfeld zware taak op zich
heeft willen nemen, want zo werd er althans een stem uit Nederland gehoord.
Pater Walgrave wees er in zijn slotwoord nogmaals op hoe zeer Newmans
werk over de dogma-ontwikkeling nog
actueel is. Immers de tegenwoordige
mens ondervindt op een heel speciale
en pregnante wijze zijn historische dimensie. Dat deze historische dimensie
ook zijn invloed heeft op de dogma's,
die als uitdrukkingen van Gods openbaring, toch wel heel nauw verbonden zijn
aan het Eeuwige en Onveranderlijke,
schept een theologisch probleem van de
eerste orde. Newman heeft dit probleem
uitdrukkelijk aan de orde gesteld in het
genoemde boek, dat hijzelf beschouwde
als een oplossing van een laatste moeilijkheid, die hem de stap van de overgang van de Anglicaanse kerk naar de
eenheid met Rome nog belette. Verscheidene sprekers hebben dit probleem naar
aanleiding van Newmans werk op een
zeer rijke en diepgaande manier belicht.
Mgr. H. F. Davis (Birmingham) gaf een
prachtige en bezonken theologische meditatie over de Theologie van het Levende Woord en Newmans theorie van de
Ontwikkeling van het dogma, terwijl Nddoncelle hetzelfde thema behandelde in
verhouding tot soortgelijke theorieèn bij
Blondel en Bultmann, waarbij hij tot de
conclusie kwam dat Newmans visie de
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rijkste en theologisch meest verantwoorde theorie is, ofschoon hij de eerste was
die deze theorie ontwierp. Walgrave benaderde Newmans theorie weer van een
ander gezichtspunt. Hij trachtte de originaliteit aan te tonen van Newmans leer,
en wel een historische en een ideologische originaliteit. Historische oorspron
kelijkheid sluit niet uit dat een leer ligt
ingebed in een van oudsher levende traditie, maar het sluit wel in dat het opnieuw naar voren brengen van een bepaalde leer geboren werd uit een persoonlijk doorleefde behoefte, en dat deze
dan zo naar voren wordt gebracht dat ze
vruchtbaar blijkt om tot het doorlichten
van een moeilijkheid te komen towel in
die persoonlijke situatie als in het geheel
van de Kerk. Deze oorspronkelijkheid
kunnen wij aan Newmans theorie niet
ontzeggen. De ideologische originaliteit
wordt bepaald door het vergelijken van
een leer met soortgelijke ideeen van anderen en te zien welke leer het door de
harmonische vereniging van zijn onderdelen tot een samenhangend geheel en
het passen van dat geheel in de totaliteit
van de Theologie het aan theologische
kracht wint. Ook hier meende de spreker
Newman de palm te moeten toekennen,
waarbij vanzelfsprekend de rijkdom en
persoonlijke eigenheid van Newmans
visie weer op een nieuwe wijze naar
voren kwamen. Het was zeer opvallend
hoe deze verschillend opgezette benaderingswijzen toch alle convergeerden
naar eenzelfde interpretatie. Dit werd
nog onderstreept door het levendige debat dat op de lezingen volgde. Hierdoor
blijkt dat Newmans theorie ook voor ons
vruchtbaar kan zijn als een uitgangspunt
om deze theologische kwestie opnieuw te
doordenken en zo tot een dieper verstaan
te komen van de Goddelijke Openbaring
die ons in de tijd werd geschonken.
De meeste andere lezingen hielden zich
bezig met de bronnen waaruit Newman
elementen voor zijn eigen leer wist te
puren. Wij vinden dit een besliste vooruitgang in de Newman-studies. Nêdoncelle had deze wens al geuit in zijn bespreking van de boeken van Walgrave
en Chadwick in de Revue des Sciences
Religieuses van Straatsburg van 1958.
Hij wees erop dat het in de toekomst no-
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dig zou zijn de meer onmiddellijke bronnen van Newmans leer te onderzoeken,
vooral ook bij zijn Anglicaanse tijdgenoten. Prof. Asveld, die in Oxford chronologisch alle werken en artikelen in de
eerste drukken van de anglicaanse tijd
van Newman heeft doorgewerkt, zag in
zijn strijd tegen de liberaliserende theologie een van de bronnen van Newmans
theorie. Het is wonderlijk hoe sterk deze
theologische kwestie toen al in het
brandpunt stond van de belangstelling in
Oxford. Dr. W. de Smet uit Gent zette
de invloed van de beroemde anglicaanse
theoloog Butler uiteen, en dit op zo'n
heldere en fijn genuanceerde manier dat
Newmans onafhankelijk oordeel en theologische nauwgezetheid zeer fraai naar
voren kwam. Newman betekende zeker
een vooruitgang op Butler en is dus voor
ons meer aanvaardbaar. Een soortgelijke
studie was er over Newman en Niebuhr
van Dr. G. Biemer (Oostenrijk), en over
de invloed van de controverse met Abbe
Jager door J. Stern (Frankrijk). Vooral
de laatste was zeer interessant omdat die
controverse als een verre voorloper kan
worden beschouwd van de Conferenties
van Mechelen over de hereniging.
Newman had echter niet alleen een
band met voorgangers of tijdgenoten die
hem op een of andere wijze hebben beinvloed, maar ook hijzelf oefende een grate
invloed uit. Fr. Dessain onderzocht de
wijze waarop Newmans leer aanvankelijk
onder de katholieken is ontvangen. Eigenlijk was deze ontvangst verrassend
gunstig. Zelfs in het voorzichtige Rome
zorgde Pater Perrone S.J. ervoor dat deze
ontvangst rustig verliep. Het merkwaardige is dat een bekeerling en leek uit de
Verenigde Staten wel de enige is geweest
die heel scherp reageerde (Dr. Brownson), zo scherp dat de weerklank van zijn
aanval de weg naar Rome vond en New-.
man enige zorg veroorzaakte. Het liep
echter allemaal gunstig voor Newman af,
en Dr. Brownson heeft later in zijn eigen
tijdschrift zijn verontschuldiging aangebo..
den. Pere Dupuy O.P. onderzocht de
invloed van Newmans theorie op de latere katholieke theologie, vooral op die van
Frankrijk en Italie. Over de radio sprak
de nestor van de Newmanisten Erich
Przywara S.J. het congres toe, waarin

hij in een grootse analyse Newmans eigen
plaats aangaf in de theologie, en verband
en verschil aantoonde met dezelfde gedachtengang bij Joseph GOrres. Dat Newman veel uit de Vaders heeft geput is
haven alle twijfel verheven. Niemand
heeft echter hierover een afdoende studie
gemaakt of gepubliceerd. Filosophische
invloed van Aristoteles en Cicero werd
nagegaan door Fr. Willam (Oostenrijk),
een invloed die zeker aanwezig is en afdoende werd aangetoond. Een confrontatie van Newmans leer met de filosophie
van Wittgenstein leverde Mr. T.C. Potts.
Voor de meeste deelnemers was het een
koude douche, maar wij moeten toch
vaststellen dat oak hier een probleem
werd gesteld dat am een oplossing vraagt,
en een taak ligt die nog lang niet is
voltooid. Mr. Potts meende te kunnen
aantonen dat Newman zichzelf herhaalde
malen tegenspreekt. Naar mijn gevoelen
komt deze constatering hier vandaan dat
Newmans eigen benaderingswijze niet
voldoende in acht werd genomen en dat
de theorieen van Wittgenstein nog niet
voldoende zijn uitgewerkt (als ze dat tenminste op dit gebied principieel toelaten)
am tot een werkelijke confrontatie te
komen op eenzelfde vlak.
Op de laatste morgen werden wij nog
onthaald op een reeks persoonlijke herinneringen van M. Ward, wiens vader de
grote Newman-biografie heeft geschreyen, en die Newman nog persoonlijk heeft
gekend. Ofschoon deze voordracht iets
had van een historische anecdote, toch
maakte het als het ware even levend contact met de eigen tijd van Newman, en
was op dat moment een waar feest voor
het hart. De debatten waren zeer levendig en vruchtbaar; er was ook voldoende
tijd voor uitgetrokken.
Dr. A. J. Boekraad

Newmans literaire nalatenschap
In het Oratorium van Birmingham, dat
door Newman zelf in het midden van de
vorige eeuw werd gesticht, wordt een
zeer uitgebreide collectie van nagelaten
geschriften van de stichter bewaard. Dit
archief bestaat uit nog ongepubliceerde
preken, dagboeken, aantekeningen en
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ontwerpen voor artikel of boek, en vooral uit brieven. Deze laatste categorie is
van zo'n omvang dat er aanvankelijk
legendarische verhalen over de ronde deden. Men telde ze bij de tienduizenden.
Het is niet nodig om deze verhalen te
herhalen. Dat het archief zeer uitgebreid
is blijkt wel uit het feit dat het vastleggen van dit materiaal op microfilm het
maken van 63.000 foto's heeft gevergd.
Hoeveel daarvan precies brieven weergeven is niet met grote nauwkeurigheid
te zeggen, maar een voorzichtige schatting plaatst het aantal van de nog bewaarde brieven zo rond de 20.000. Het is
begrijpelijk dat een grote durf wordt vereist om tot publikatie van zo'n archief
over te gaan. Gelukkig heeft het Father
C. S. Dessain, de tegenwoordige archivaris en opvolger van de onvergetelijke
Father Henry Tristram, niet aan die
moed (en organisatievermogen) ontbroken, en wij hebben nu het eerste resultaat
in een nagenoeg perfecte publikatie van
Newmans brieven die werden geschreven
tussen oktober 1845 en december 1846:
The Letters and Diaries of John Henry
Newman. Vol. XI. Littlemore to Rome
(Edinburgh, 1961). Druk en verzorging
van de uitgeverij Nelson and Sons laten
echt niets te wensen over. Maar ook de
technische verzorging van de hand van
Fr. Dessain: de uitstekende inleiding, de
overvloedige verklarende voetnoten, de
constante verwijzing naar dagboekbladen
en brieven van de medecorrespondenten
die dikwijls synoptisch worden aangegeyen, kan ook de meest veeleisende criticus maar weinig te wensen overlaten.
Wat dit betreft kunnen wij dit eerste deel
dus volledig geslaagd noemen.
Maar er zijn andere vragen. Waarom
begonnen met het jaar 1845, het jaar van
Newmans bekering? Waarom niet vanaf
het begin? De redenen die Fr. Dessain
daarvoor geeft zijn m.i. doorslaggevend.
De voornaamste is wel dat uit de periode
voor 1845 veel meer brieven geheel of
gedeeltelijk zijn gepubliceerd ofwel door
A. Mozley in de bekende twee delen
over Newmans leven (1891), ofwel in
een verzameling brieven zoals Correspondence of John Henry Newman with
John Keble and Others, 1839-1845, door
de Fathers van het Oratorium in 1917,
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ofwel in de bekende biografie van W.
Ward (1912), terwijl over deze laatste
periode de gepubliceerde documenten
veel schaarser zijn.
Dit deel bevat slechts de correspondentie van een jaar, en toch is het een
lijvig deel te noemen. Er zijn 28 pagina's
van inleidende aard, dan ruim 300 gevuld
met brieven, en dan nog ruim 50 met
aanvullende aantekeningen. Het is deel
XI van de serie, waarvan de eerste tien
delen dus de vroegere periode tot 1845
zullen bevatten en de laatste tien delen
de katholieke periode. Men kan zich afvragen of een dergelijke uitgave uiteraard zeer kostbaar — wel verantwoord
is. Wij menen van wel, en vooral het
rustige lezen van dit deel heeft ons er
volledig van overtuigd. Newman wordt
meer en meer ervaren als de belangrijke
historische figuur in het leven van de
Kerk in Engeland in de 19de eeuw, en
niet alleen in Engeland, maar ver daarbuiten. Hij kan terecht genoemd worden
met Paus Pius XII: een Kerkvader voor
alle Engelssprekende volken. Zijn historisch portret is echter tot nu toe onaf,
vooral door toedoen van de op tragedie
beluste biograaf W. Ward en de mystic
ficerende H. Bremond. Niet dat hun werken zonder verdiensten zouden zijn, maar
zij zijn eenzijdig. Uit deze correspondentie nu komt de springlevende mens Newman naar voren. Newmans eigen gezegde: „the true life of a man is in his letters" is nooit meer bewaarheid geworden. Zijn prachtig karakter, zijn genegenheid voor zijn vrienden, zijn diep verantwoordelijkheidsgevoel, zijn aanhankelijkheid aan de Kerk, zijn voorzichtige en
praktische geest, zijn vertrouwen op de
vriendelijke Voorzienigheid, zijn doorzettingsvermogen, zijn bereidheid om hulp
te bieden, zijn oprechtheid en teergevoeligheid, zijn diepe psychologische en geestelijke en theologische inzichten, liggen
als het ware voor het grijpen in deze
goudmijn van documenten. Als de studie
van Newman de moeite waard is, dan is
deze uitgave ook ten voile verantwoord.
Daarbij komt nog dat deze brieven allerhande bijzonderheden bevatten over New.
mans oeuvre, die werkelijk kostbaar zijn.
De brief van 27 januari 1846 bevat bijvoorbeeld heel waardevolle aanduidingen
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over Newmans eigen visie op verschillende preken uit de Parochial and Plain
Sermons. De brief van 1 juni 1846 bevat
vele belangrijke indicaties van apologetische aard; hetzelfde geldt voor de brieven van 25 juni, 4 juli, 5 juli, 13 december van hetzelfde jaar.
Afgezien van het grate voordeel dat
door deze publikatie Newmans portret
nu eerst vol uit de verf komt, kunnen wij
ook wijzen op de talloze historische gegevens over de 19de eeuw die op een
zeer levendige en directe manier door
een ooggetuige naar voren worden gebracht, en zo zijn deze documenten ook
van zeer groot belang voor de geschiedeniswetenschap.
Om al deze redenen zijn we dus werkelijk verheugd over deze publikatie en
is het meer dan een beleefde wens als wij
hopen dat de Oratorianen van Birmingham in hun grootse en gedurfde opzet
mogen slagen. Het begin is zonder meer
uitstekend, mogen zij het voortzetten met
dezelfde toewijding en perfectie. Zij verrichten een werk hun grote stichter waardig. Moge deze uitgave ook die belangstelling ontvangen, die zij zo zeer verdient.
A. J. Boekraad (Mill Hill)

Tone Brulin en de staatsruif
Op dit minuscule lapje Vlaamse grond
heeft wel ongeveer iedereen die zich zelfs
maar van ver voor het breedculturele
leven interesseert, meer dan eens de naam
van Tone Brulin ontmoet. Sedert hij als
een der allereersten gediplomeerd raakte
aan de Studio van het National Toneel,
is zijn naam met geen geweld van de
theateraffiches weg te houden. Aanvankelijk een schoolbraaf acteurtje in de
Brusselse KVS en het Antwerpse Jeugdtheater, liet hij zijn avontuurlijk bloed
tenslotte de bovenhand halen en hij trok
met de thespiswagen de boer op. Bij het
chronisch gebrek aan handige spelleiders,
legde men de regie in Toons handen en
nog steeds wijdt hij zich het meest aan
deze bezigheid, momenteel als TV-realisator. Maar tevens zwaaide hij de dirigeerstok over de vestzaktheatertjes, die
in Vlaanderen het amateurstemperament
een professionele standing proberen te

bezorgen. Hij was er zelfs min of meer
de uitvinder van, want reeds in 1950
stichtte hij op de bovenverdieping van
een Antwerps artistencafè het Theater
op Zolder, het prototype van een theaterfenomeen dat te Gent reeds aanleiding
gaf tot een licentiaatsverhandeling. Ook
dit leventje was hem weldra nog te sedentair en na een beursreis door de VSA
belandde hij als regisseur-acteur in ZuidAfrika. Voorlopig houdt hij het thans al
meer dan een jaar in Vlaanderen uit.
Geef toe dat het lang is en dat een verandering van klimaat zich opdringt.
Hebben de vroede heren van de jury
die hem voor de periode 1958-1960 de
driejaarlijkse staatsprijs voor toneelletterkunde hebben toegewezen, Brulin willen
lijmen vooraleer hij alweer op en weg is?
Hugo Claus (Een bruid in de morgen),
Jozef Van Hoeck (Voorlopig vonnis) en
Piet Sterckx (Slakken en naalden) zijn
hem als laureates voorgegaan. Nu is het
kwartet volledig. Zij vormen met z'n vieren het stel na-oorlogse dramaturgen uit
Zuid-Nederland dat zijn stukken opgevoerd kreeg zowel in eigen als in vreemd
milieu. Ze kregen allen de eer en de duiten, niet als een bekroning van hun gezamenlijk werk of hun bonte carriére,
maar als een officiele waardering voor
een uitstekend werkstuk. Tone Brulin
werd deze bekroning toebedacht voor
zijn op 26 april 1958 door de KNS te
Antwerpen opgevoerd toneelspel Pas op,
mijnheer Lipman komt!.
Het zachtste adjectief dat men als karakteristiek voor Brulins reeds bijna onoverzichtelijke produktie kan gebruiken,
is heterogeen, en dit zowel wat de motieven en thema's als wat de dialoogtechniek en de vormelijke verantwoording
betreft. Dit kan ook moeilijk anders gezien de werkelijk diabolische haast waarmee deze theaterfanaticus te keer gaat.
Tussen zijn debuut (Microben, 1947) en
zijn jongste creatie (De honden, 1961)
liggen ongeveer vijftien stukken, de
meeste nog begraven in zowel avantgardistische als „officiele- tijdschriften, enkele ook reeds gebundeld. En het pleit
voor de juryleden dat ze uit deze onevenwichtige hoop precies dat spel hebben uitgepikt dat zoiets als een organi-
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sche groei naar fatsoenlijkheid bewijst.
De evolutie van hoorspel via TV-spel
naar toneelspel met een telkens gewijzigde aanpak, zo thematisch als technisch,
wettigt in ieder geval de hoop Brulin
voortaan altijd op deze beredeneerde
wijze te werk te zien gaan. Alleen dan
kan hij zijn thans reeds vergaarde maar
wat te gemakkelijk uitgedeelde renommde
verantwoorden. Alleen dan kan hij worden wat hij wenst te zijn. Want zoals
zovele anderen ontsnapt ook Brulin niet
aan de in Vlaanderen blijkbaar fatale
natuurwet, dat wie maar voldoende lawaai maakt, al spoedig een heraut zal
vinden om hem, bij gebrek aan
teitsconcurrentie, tot de eerste rang op te
stoten. De officiele bekroning brengt hem
misschien tot bezinning en tot het besef
dat zij een definitief vertrekpunt moet
betekenen.
Wie Brulins theaterproduktie durft
vergelijken met wat er op het wereldpodium aan hedendaagse dramatiek te zien
is (en ik kan me geen andere geldige
maatstaf voorstellen), krijgt gemakkelijk
de neiging tot berusting, ja, tot ongenoegen. Plaatst men ze echter binnen het
kader van de Vlaamse toneeltraditie, dan
kan men wel overtuigd ja knikken, al
staan de superlatieve lofbetuigingen dan
nog steeds in een verraderlijk contrast
met de normen welke men doorgaans
aanlegt voor de buitenlandse paradigmata. Tragiek, passie, kosmos horen tot
het ingeburgerd vocabularium. Kritische
zin voor de samenleving, ironiserende
persiflage, sarcastische karikatuur, poetische reflexie eveneens. Niet toevallig
slaan al deze nieuwsoortige cliché's op
een totaliteitsindruk, op de uiteindelijke
sfeer, op de fundamentele tendens, op de
actualiteitsbasis, op de boodschap, op het
thema. Personen schijnen deze moderne
schouwspelen niet meer te bezitten.
Ook bij Brulin is de held in de klassieke betekenis afwezig, ook bij hem treden
menselijke bindingen in de plaats. Het
personalistisch ethos is vervangen door
collectieve structuren en de conflicten die
het interesse-element vormen, groeien uit
sociologische contrasten en niet meer uit
de individuele psychologie. Men noemt
dit dan de sociale bewustheid van de
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auteur, dat levende lid van de gemeenschap dat zich geroepen voelt de voze
plekken van de samenleving bloot te leggen, zodat uit deze confrontatie tussen
auteur en toeschouwer een katharsis als
oorzakelijke conclusie resulteert en het
accent wordt verlegd van het scenisch
personage naar het geactiveerde publiek.
Herhaaldelijk heeft Brulin de gelegenheid benut om op deze principiele en
primaire taak van de dramaturg te wijzen. Nu eens keihard-agressief (De hon.den), dan eens intimistisch-lyrisch (Potopot), elders weer beschouwelijk-alluderend (Pas op, mijnheer Lipman komt!)
en heel in het begin van zijn schrijfwoede
exemplarisch-illustrerend (De neger in
sofa — De neger op het dak), heeft hij
tot thema gekozen: het rassendilemma of
wat rechtvaardiger geformuleerd is --de waardigheid van om het even welke
mens. Maar nooit heeft hij deze thematiek zo in zijn episch stramien geintegreerd, dat het louter aanschouwelijk
spel bleef; telkens opnieuw werd het toevallige individu-in-de-zaal binnen de actie
betrokken, werd de gelukzalige apathie
polemisch verbroken en riep Brulin als
het ware om relletjes.
Hoe edel en belangrijk deze bedoeling
ook zijn mag, ze lijkt me bij Brulin opzettelijk en krampachtig, aangezien ze
nooit organisch uit de dramatische structuur over het voetlicht komt, maar in
publicitaire boutades of eenzijdige peripetieen de zaal wordt ingeslingerd. De
anonieme menselijkheid waar Brulin naar
streeft, moet hij immers uitbeelden in
traditionele heldfiguren. De verkleuring
van de individuele algemeenheid werkt
steeds optimistisch-romantisch, feuilletonesk en in het pijnlijkste geval naief-potsierlijk. En waar eventueel het experiment met een koor het overdenken waard
zou zijn, meent Brulin steevast het aan
zijn enfant-terrible-reputatie verplicht te
zijn deze vage reminiscenties aan de traditie buiten zijn horizon te moeten houden. Ook al omdat een koor meestal het
spreekorgaan van de auteur zelf is,
schuwt hij dit procedd, in de ijdele mep ing, dat hij het ultieme oordeel aan de
autonome toeschouwer moet overlaten.
Wat men hem hier kan verwijten, is dat
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hij zelfs geen poging tot experiment in
deze zin heeft ondernomen. En dit betekent dat hij de thematische consequenties
nergens dramatisch voltooit.
Daarom vooral mag Brulin niet tot de
avantgarde gerekend worden. Men noemt
hem cerebraal, en ik vraag me of waar
om. Als iemand nu eens niet in de alieneerste plaats pathetiek en oververzadigde
sensibiliteit brengt, meent men bij ons
met een rasecht genie te doen te hebben.
Een gewoon verstandelijk optredende
literator behoort toch maar tot de vanzelfsprekende verscbijnselen. Men is er
blijkbaar van overtuigd dat de normale
criteria voor de buitenlandse literatuur bij
onze schaarse talenten rustig weg molten
vallen en dat wat elders als een normale

vertrekbasis geldt, bij ons reeds een voltooid meesterschap betekent. Ik laat bij
deze occasionele 'beschouwing het dialogische en formele aspect dan ook onbesproken, omdat Brulin vooral thematisch
bruskeren wil. Precies om deze hoge persoonlijke eis verdient hij steun en belangstelling, en omdat het genuanceerd raffinement van Pas op, mijnheer Lipman
komt! een bewijs van creatieve vernieuwing binnen ons Vlaams toneelpanorama
vormt, acht ik de toekenning van de
staatsprijs een gelukkige beslissing. Op
voorwaarde dat Brulin de consequente
moed opbrengt zijn dramatische massaproduktie om te schakelen naar wat meer
nagelbijtende huisvlijt.
C. Tindemans

Boekbespreking
GODSDIENST
De Bijbel over het wonder, toegelicht
door Dr. A. de Groot S.V.D. 112 pp.,
f 2,90.
De Bijbel over het huwelijk, toegelicht
door Drs. G. N. Vollebregt 0. Praem.
111 pp., f 2,90. Romen 6 Zonen, Roermond-Maaseik, 1961.
Twee deeltjes uit de bekende serie: De
Bijbel over ..., die zich waardig bij hun
voorganger aansluiten. Beide schrijvers
behandelen en belichten hun onderwerp
in verband met het Oude en het Nieuwe
Testament, de schrijver over het wonder
wijdt een afzonderlijk hoofdstuk aan het
Mattheus- en het Johannesevangelie. Wie
zich de serie „De Bijbel over . .." aanschaft, bezit een rijke orientering omtrent
de belangrijkste hedendaagse aspecten
van de Bijbel.
P. van Alkemade

Jezus Christus de Zoon van God. Een
textkeuze uit het Nieuwe Testament, 89
pp. Met 50 vier-kleuren-illustraties. De
Toorts, Haarlem, f 12,50.
Noel van Alphen heeft deze keuze evangelietexten voorzien van merkwaardig gestyleerde kleuren-illustraties. Dr. C. A.
Rijk van Warmond schrijft er een instructieve inleiding voor. Het geheel is
een smaakvolle weergave en voorstelling

van Jezus Christus, zoals hij uit het
Evangelie naar voren treedt. In deze tijd
van terugkeer tot Bijbel en Evangelie zal
dit kostbaar uitgegeven werk velen welkom zijn. Het leent zich uitstekend als
geschenk en biedt een gelukkige benadering, ook voor kinderen, tot het Nieuwe
Testament.
J. van Heugten
BONAVENTURA, S., De Boom des
Levens. Vert. door P. Dr. Maximilianus,
O.F.M. Cap. — Vox Romana reeks. De
Forel, Rotterdam, z.j. (1961), 80 pp., ing.
f 3,90.
De beroemde fransciscaanse generaal,
heilige en kerkleraar uit de dertiende
eeuw overweegt in dit werkje Jesus'
leven, van Zijn geboorte tot en met Zijn
definitieve verheerlijking, die nog te
wachten staat. Mooi, dat het nu is omgezet in behoorlijk leesbaar Nederlands.
Ik hoop, dat het niet alleen zijn weg
vindt naar theologisch geschoolden en
medieristisch geinteresseerden. Met het
oog op een ruimere lezerskring was het
wenselijk geweest, ,dat de vertaler de middeleeuwse letterkundige, meditatieve en
biblistische procede's eens kritisch had
vergeleken met die van nu. De kritiek
zou zich dan naar beide kanten hebben
kunnen richten. Bepaalde allegorieen bijv.
(q v., 43, 52 v., 63) zullen de onvoorbereide lezer tegenwoordig wat hinderen,
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en hem onnodig de lectuur doen staken.
De gevraagde toevoeging is dan hopelijk
jets voor een tweede druk, die we dit
boekje toewensen om zijn gevoeligheid en
P. den Ottolander
diepte.
NEISINGER, Oskar, Kirche der Freude.
—. Echter-Verlag, Wiirzburg, 1961, 73
foto's, 60 blz. tekst, geb. D.M. 15,—.
Het ,gehele christelijke bestaan staat hier
gefotografeerd: paus en hierarchie, ker-.
kelijke gebouwen, religieuzen, missiewerk,
christelijke vergaderingen en feesten, sacramenten en eredienst, spel en sport,
volksgewoonten en bedevaarten, zegeningen. Zoek echter geen gedegen documentatie; veeleer de mensen die hun bin.nenste blootleggen in werk, gebaar, gelaat. Zoek vrouwelijke religieuzen met
blaasinstrumenten, een processie-bruidje
dat even de tong uitsteekt, misdienaars
die de klok luiden, een bisschop met een
guitaar en een pater die een olifant
zegent ... Zoek nochtans nergens een
caricatuur, zoek en vind de waarheid die
de Waarheid ontvangt: gelukkige mensen! Een eenvoudig en zacht geluk; zielen
in vrede; een jeugd die haar vreugde geen
baas kan; een rijpe leeftijd die open staat
voor gezond genot; een oude (lag bij het
teer genaken van Gods welkomstgroet ...
En herken die vreugde in uzelf: het deemoedig geloof, de veilig-lichtende hoop,
de honderdvoudiggevende liefde, de hemel
die reeds begint ... Men zou zo'n album
der vreugde, met beelden en citaten en
uitweidingen, tot in het oneindige kunnen
aanvullen; maar deze verzameling werkt
vanzelf in ons uit wat zij onmiskenbaar
veelvuldig voorstelt.
Em. Janssen
DAVIS, Charles (Ed.), English Spiritual
Writers. — Burns and Oates, London,
1961, 233 pp., 21 sh.
Een vijftiental opstellen over Engelse
geestelijke schrijvers vanaf Aelfric tot
aan Ronald Knox verscheen enkele jaren
geleden in The Clergy Review, het
maandschrift voor de Engelse clerge. Het
zijn meest bekende namen die we ontmoeten: Richard Rolle, Walter Hilton en.
Juliana van Norwhich uit de late Middeleeuwen; Fisher, Mors, Persons en.
Baker uit de turbulente zestiende en zeventiende eeuw, en daarna Newman,
Manning, Faber, terwijl Chapman en
Knox de rij sluiten. In de meeste opstellen vinden we een gelukkige en geslaagde combinatie van een korte levensschets en summiere uiteenzetting van hun
geestelijke leer.
W. Peters
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ROCHE, Andre, s. j., Ce feu qui &yore.
50 meditations sur la bible. — 3e edit.
Editions de l'epi, Parijs, 196 pp.
Elke overweging behandelt een kort verhaal, dat zo levendig mogelijk wordt
voorgesteld; en daarin ligt dan een ontmoeting met Christus. Exegese en zelfs
theologie blijven ver; het gaat slechts
om het contemplatief stil blijven bij het
bijbels gebeuren. Naar ons oordeel heeft
de auteur wel gelijk, wanneer hij de
overweging van de wetenschap gescheiden houdt; toch drijft hij de scheiding te
ver door: als zou de hedendaagse bijbelkennis praktisch geen vernieuwde gebedsinhoud bevatten. En om die reden is de
bundel wel voor eenvoudigen geschikt,
minder voor ontwikkelden. Twaalf overwegingen putten hun materie uit het Oude
Testament, eenendertig uit het Evangelie.
Em. Janssen
MOURGUE, Gerard, Dieu dans la litterature d'aujourd'hui, Paris, Ed. FranceEmpire, 1961, 284 pp.
Dit boek tracht aan te tonen dat het werk
van veel auteurs die zich als athesten
aanmelden feitelijk een poging is om God
te vinden of God door andere waarden
te vervangen. Deze onderneming was gevaarlijk en G. Mourgue ontsnapt niet aan
dit gevaar: de ongerustheid in de hedendaagse literatuur is meer dan een loutere
kwestie van woorden. Bovendien had de
auteur zich bij enkele romanschrijvers
moeten beperken en niet een tiental schrijvers van tweede rang in zijn studie moeten betrekken. Op deze enkele punten na,
bevat het werk overigens zeer goede
R. Andrianne
hoofdstukken.
VAART SMIT, H. W. van der, Geboren
zu Bethlehem. — Patmos-Verlag Dusseldorf, 1961, 182 pp., D.M. 9.80.
Menigeen zal het met het voorwoord van
Prof. K. Schelke eens zijn, dat het de
moeite waard is het gebeuren in de Kerstnacht met zijn voor- en na-geschiedenis
zo historisch mogelijk weer te geven. De
eenvoudige waarheid schaadt de devotie
niet. De schrijver heeft een ernstig verantwoorde poging gedaan, maar hij zal
zich niet verwonderen, dat men hem niet
overal zal volgen. Het is mogelijk dat de
H. Joseph bejaard was; met nog een huwelijk voor het huwelijk met de H. Maagd
verklaart men dan gemakkelijker de
„broeders - van Jesus. Meer dan een mogelijkheid, die velen liever niet aanvaarden, is het echter niet. De situatie van de
H. Maagd vOOr haar huwelijk wordt wel
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wat erg „vreemd„ getekend. De oosterse
vrouw en het meisje leefden gereserveerd,
het huwelijk was primair een aangelegenheid van regeling door de ouders. Vervolgens maakt een gelofte van zuiverheid
iemand nog geen ,, kloosterling". Het is
meer .dan waarschijnlijk dat beiden, Maria
en de H. Joseph, door Gods genade de
waarde van de gelofte van zuiverheid begrepen, zoals de H. Kerk deze nu leest.
Veel waardevolle gegevens ,geeft de
C. Minderop
schrijver ons heel zeker.
WAND J. W. C., Anglicanism in History and Today. Weidenfeld and Nicholson, London, 1961, 265 pp., 42 sh.
Dit royaal uitgegeven boek geeft een
heldere uiteenzetting van de geschiedenis
der Anglicaanse Kerk, van haar leer, van
verschillende vormen van wat tegenwoordig heet churchmanship, alsook van
haar werkzaamheden en innerlijk leven.
Deel uitmakend van de serie History of
Religion bevat het weinig nieuws; zijn
waarde schuilt voornamelijk in een eerlijke en eenvoudige weergave van wat
met Anglicanisme bedoeld wordt. Voor
de niet-Anglicaan gaat wel de meeste
aandacht uit naar de uiteenzetting van
verschillende , denk- en ook leer-richtingen
binnen de Staatskerk. juist omdat het
voor de buitenstaander moeilijk is comprehensiveness, d.w.z. de alomvattendheid
van de Kerk op het gebied van leer en
liturgie, juist aan te voelen en te waarderen, zal zich zijn belangstelling in beduidende mate richten op de behandeling
van deze zaken. We kunnen alleen maar
zeggen ,dat ze duidelijk is, maar nergens
overtuigt. Het .geheel is een uitstekend
orienterend boek over Staatskerk en AngW. Peters
lican Communion.
DANIEL-ROPS, SHEEN, Fulton, This is
the Mass. The World's Work, Kingswood, Surrey, 1961, 191 pp., 12/6 sh.
(geillustreerd).
Dit is een pocketuitgave van het nog al
monumentale boek uit 1958, Tekst en.
foto's zijn onveranderd gebleven; de verklaring van de liturgische handelingen en
de daarop volgende gebeden maken de
eigenlijke waarde uit van dit handige
W. Peters
boekje.
BRUNING, Henri, Vormkracht en onmacht der religie. Missionair christendom.
Uitg. Verbum humanum, Arnhem, 231
pp., 1961, f 11.25.
Van de nu ruim zestigjarige dichter en
schrijver Henri Bruning is wederom een

boek verschenen dat belangrijk genoeg is
om veler aandacht te trekken. Het heet
Vormkracht en onmacht der religie, een
titel die de inhoud minder gelukkig weergeeft dan de ondertitel „missionair christendom- . Hoofdinhoud is ongeveer: hoe
heeft de missionering de niet-christelijke
religies, vooral het boeddhisme, tegemoet
te treden? Bruning is een diepzinnige en
niet gemakkelijk te bevredigen geest, die
eigen wegen gaat op zoek naar waarden
en waarheid en geen heiligenhuisjes ontziet. Hij heeft een grondige studie gemaakt van het boeddhisme en daarin
waarden ontdekt, die hem in fel conflict
brengen met Pater van Straelen. Deze
laatste kent het Oosten uit jarenlange ervaring en dit onmiddellijk contact met
Oosterse volken en hun levenswijze leidt
hem tot andere conclusies dan waartoe
Bruning komt. Of van Straelens vizie op
het Japanse boeddhisme „exclusief het
openhartige produkt van zijn weinig gelukkige persoonlijkheid is" (p. 141), betwij fel ik. Van Straelen stelt zich te weer
tegen de betovering die Oosterse religies
op ontkerstende Westerlingen uitoefenen.
Bruning is een radicalist, die van wat
hem waardevol toeschijnt moeilijk schaduwen zien kan, een tot mystiek neigende
geest op een eenzame wachttoren. Deze
polemiek vertroebelt, vooral na en wegens het eerste hoofdstuk, het overigens
bijzonder waardevolle 'boek, dat het
christendom in kern en wezen voorstelt
en een missionering op allerhoogst niveau de weg baant.
J. van Heugten
RENCKENS, S.J., Drs. H., De Profeet
van de Nabijheid Gods, Schriftlezing uit
Isaias 1-12. Lannoo, Tielt-Den Haag,
1961, 256 pp., ing. Fr. 80, geb. Fr. 105.
De eerste twaalf hoofdstukken van Isaias,
die bier vertaald en becommentarieerd
worden, treden ons bij iedere lezing weldoend tegemoet. Dit zal wel te danken
zijn aan het felt dat dit boek gegroeid is
uit „radiotoespraken'', die veel inleiding
en een te ingewikkelde bespreking onmogelijk maken, nog meer echter aan de
bewuste opzet van de auteur. De voornaamste verdienste van dit bescheiden
maar uiterst rijke boek is dat het ons
helpt om deze profetische teksten christelijk te lezen en te overwegen. De lezer
vindt bier een grote rijkdom van bijbels
inzicht. Dit wordt niet systematisch aangebracht, altijd naar aanleiding van een
of andere tekst, maar dan toch zo dat
men na de zeventien lezingen verrast is
over de verdieping welke men gewonnen
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heeft in de profetische boodschap. Telkens weer wordt er op gewezen hoe
Isaias' woorden een eeuwige boodschap
inhouden voor alle mensen. Ze raken geloofsgegevens, geloofservaringen en geloofsproblemen die historisch oud en tegelijk eeuwig actueel zijn. J. Lambrecht
DEMPF Alois, Meister Eckhart. HerderBiicherei nr. 71. --- Verlag Herder, Frei
burg i.B., 190 pp., D.M. 2,20.
Het werk van Prof. Dempf over Eckhart
is nu in een goedkope pocket-uitgave te
krijgen. Kan men het geen ontspanningslectuur noemen, het is zonder twijfel de
beste synthetische studie over Eckhart.
Gewoonlijk probeert men zijn thomisme
te bewijzen, ofwel een soort idealistische
theoloog van hem te maken, voorloper
van het later wijsgerig idealisme, en in
alle geval behandelt men zijn mystieke
geschriften als een theologisch systeem.
Prof. Dempf toont wel, hoe belangrijk
Eckharts theologie is voor het begrip van
zijn taal en denkwijze, maar probeert niet
zijn mystiek van uit zijn theologie te verklaren; de voornaamste fout van de Magister Eckhart was precies te veel theologiesysteem, zijn vak, op de beschrijving
van een bovenrationele, intifitieve en
passieve ervaring te hebben toegepast.
Dempf heeft de grate verdienste, de prioriteit van de liefdevereniging, die bron
wordt van boven-verstandelijke kennis,
bij de rijpe Eckhart duidelijk in het licht
te stellen. Nicolaas van Cusa heeft ongetwijfeld Eckhart verder doorgedacht, doch
vergeten we niet dat hij in zover niet
A. Deblaere
meer Eckhart is.
FRAINE, S.J., J. De, La Bible et l'Origine de l'homme. — Descle'e De Brouwer, Bruges, 1961, 130 pp., Fr. 96.
Van de drie vragen in dit boekje gesteld,
de vraag naar 's mensen afkomst, naar
het tijdstip van zijn wording en naar het
aantal individuen die het eerst tot het
mens-zijn kwamen, is vooral de laatste
voor een katholiek in verband met zijn
geloof actueel. Onmiddellijk worden we
door S. gewaarschuwd: de wetenschappen die zich met deze vragen bezig hou-.
den doen het vanuit een verschillende
gezichtshoek, wat ons minder gauw tot
formele tegenspraak kan doen besluiten.
In een tweede hoofdstuk worden de voornaamste bijbelteksten in relatie met deze
vragen onderzocht: S. legt nadruk op zijn
bedoeling, voor alles wil hij de letterlijke
zin bepalen; daarbij laat hij met fijne
schakering telkens de distinctie gelden
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tussen wat voor de hagiograaf gewoon
erfgoed was, als zodanig onkritisch geponeerd, en wat de eigenlijke affirmatie uitmaakt. Een laatste deeltje behandelt de
(erfzonde) -leer van de Kerk: hier weer
dezelfde prijzenswaardige zorg objectief
naar de teksten te luisteren. We zijn S.
dankbaar voor de heldere uiteenzetting
der problemen, voor zijn genuanceerde
exegese, voor zijn zorg bijbel en kerkelijke doctrine niet voorbarig en onwijs als
tegengesteld te doen doorgaan met mogelijke resultaten van het wetenschappelijk
onderzoek. Wat Rom. 5 betreft, zal de
lezer graag de lichtaanbrengende uitleg
aan de hand van de corporatieve persoonlijkheid volgen waar het gaat over
de parallel Adam-Christus en de wijze
hoe beiden hun „nakomelingen - in zich
bevatten. Subtieler en minder overtuigend
waarschijnlijk is de distinctie tussen de
êne zonde (in elk geval vereist) en de
J. Lambrecht
dne zondaar (p. 96).
KIRCHGASSER, Alfons, Kalenderblatter. Geistliche Glossen. Vierte Folge. --Knecht, Frankfurt am Main, 1961, 242
pp., geb. D.M. 15.80.
Dit is de vierde bundel van geestelijke
opstellen, die bijna alle in Der Christliche Sonntag verschenen. Weekbladartikelen dus! en hoe kunnen die samen een
goed boek vormen? Eerst worden ze aandachtig gegroepeerd ander „Erbauliches,
Kritisches, Dunkelheiten, Christusgemeinschaft, Kirche", en men ziet reeds dat de
verzameling tegelijk veelzijdig en gestructureerd is. Daarna treft ons, van stuk tot
stuk, de verscheidenheid van toon, materie, behandeling: actualiteit, dogma en
gebed, moraal en zelfs esthetica, ervaring
en geschiedenis, alles op tijd en stand,
telkens even spontaan! En tenslotte worden we aangegrepen door het alleseisende
christendom, dat hier als doorlopend thema opklinkt. Men leest zo'n boek niet
ineens; maar wie er een goede gezel van
maakt, zal tegelijk veel leren, schoner
Em. Janssen
leven, intenser geloven.
GELIN, A., La priêre des psaumes. —
Editions de l'Epi, Parijs, 1961, 111 pp.
Van de betreurde professor in de oudtestamentische exegese aan de Facultès catholiques van Lyon (hij overleed op 7
februari 1960), worden hier vier voordrachten gebundeld, die hij enkele maanden voor zijn dood gehouden had. De
eerste conferentie toont aan hoe het gebed van de psalmen wortelt in een ongedwongen dagelijks bidden, dat kultisch
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gestyleerd wordt. In het tweede deel
wordt er op gewezen hoe de psalmen
God zoeken, zowel langs de tekenen van
de schepping, de geschiedenis, de tempel
( „Gods rust"), het yolk en het woord,
als boven de symbolen uit (,als een klein
kind, op de schoot van moeder", zoals
het prachtige beeld van Ps. 131 het verwoordt). De derde voordracht laat uitschijnen hoe intens de psalmen gedragen
zijn van een ongeschokte hoop op een
historisch-gemeenschappelijk en op een
strikt persoonlijk heil. Ten slotte wordt
aangetoond hoe Christus (in de nieuwtestamentische interpretatie der psalmen)
„zanger- , voorwerp en aangesprokene
van die oudtestamentische gebeden wordt.
Dit summiere overzicht is niet bij machte
de ongemeen-diepe rijkdom van deze vier
voordrachten te suggereren; inderdaad is
men telkens getroffen door de soliede
vroomheid van vele verrassende inzichten. Wegens hun zuivere benadering van
de „God van de glorie" zowel als van de
„God van goedheid", van het „ecclesiale heil zowel als van de individuele nood
van de „tutoyeurs de Dieu", blijven de
psalmen uiterst actueel nu, en kunnen ze
zo ongedwongen „katholiek- (di. algemeen in ruimte en tijd) gebeden worden.
Daarop gewezen te hebben, is de grote
verdienste van dit rijke boekje. Ten zeerJ. De Fraine
ste aanbevolen.
MAGIERA, K., Kleines Madchen Hoffnung. .---- J. Knecht, Frankfurt/M., 1961,
534 pp., geb. D.M. 16,80.
Dit merkwaardige boek beschrijft het lang
niet sensationele en toch rijk gevarieerde
leven van een parochie gedurende de
Goede Week in de grootstad Berlijn. Het
zijn de alledaagse problemen van de zielzorg die telkens in heel concrete gevallen
worden voorgesteld: de moeilijkheden in
de gezinnen waarin de vrouw of de man,
zonder ooit onvriendelijk of sectair te
zijn, religieus onverschillig is; het gemengde huwelijk, ziekenbezoek, enz.
Gaandeweg geraakt men ook vertrouwd
met vele aspecten die typisch zijn voor
elke Duitse grootstad van thans: de ontreddering van de ingeweken vluchtelingen en, bij vele ouderen die zich bezinnen, het inzicht dat zij vaak, ook als
priester, zwaar hebben gefaald in de nazitijd. De auteur maakt de mensen niet beter, niet minder middelmatig dan ze zijn:
maar het milde begrip waarmee hij hun
kleine, en toch niet onverdienstelijke leven
beschrijft, rechtvaardigt de titel „Hoop"
die hij aan zijn werk gaf. Dat de auteur

voor iedere dag van zijn Goede Week
telkens een andere, nagenoeg volledige
levensgeschiedenis brengt, doet wel jets
te gekunsteld aan.
H. Jans
OGGE, Emilio, Les elus des nations (traduit et adapte de l'italien). Collection.
„Siécle et Catholicisme". —. Mame, Parijs, 1961, 324 pp., NFr. 8,70.
Dit boek stelt zich als enig doel aan de
diocesane directeuren van de missiewerken, aan de priesters en de ijveraars van
deze werken, en aan alle katholieken die
zich voor missieproblemen interesseren
wat stof ter overdenking en ter studie
aan te bieden, betreffende het Sint Petrus' liefdewerk ten voordele van de inlandse clerus in de missielanden. Het rijgt
dan ook veel propagandamateriaal aaneen over deze kwestie: aanhalingen van
pausen en missiologen, statistieken en
stichtelijke voorbeelden. Er is wel een
zeker geografisch plan, maar het boek
munt toch niet uit door orde. Een uitgebreide inhoudstafel maakt het evenwel
mogelijk een en ander terug te vinden.
R. Capoen
DEJAIFVE, S.J., G., Pape et eviques au
premier Concilie du Vatican (Coll. Presence Chretienne). — Desclee de Brouwer, Brugge, 1961.
Hiermee stelt de bekende ecclesioloog
een bundeling artikelen uit de Nouvelle
Revue Theologique voor aan een ruimer
publiek. Onderhoudend geschreven, trefzeker de centrale vragen van het Vaticanum I aanvattend en deze evenwichtig
interpreterend, is dit kleine werkje een
uitstekende inleiding tot wat onvermijdelijk een belangrijk discussiepunt van het
Vaticanum II zal worden: de zin van het
episcopaat in de Kerk.
J. Kerkhofs

1 LITERATUUR
BORDEWIJK, F., Tijding van ver. Roman. Nijgh 6 Van Ditmar, 's-Gravenhage-Rotterdam, 1961, 297 pp., f 9,90.
Een roman van Bordewijk is altijd de
moeite van het lezen waard. Hij handhaaft zich, in tegenstelling met Vestdijk,
steeds op hoog niveau en heeft geen inzinkingen zoals deze. Hij beef t een ongewoon intelligente kijk op de mensen en
het mensenleven en weet een plot, een
verwikkeling te knopen en te ontknopen.
Graag beschrijft hij eigenaardige, bij-
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zondere mensen, die wat vreemd afsteken
op hun vaak kleurloze omgeving. In „Tijding van vex.- is de hoofdfiguur een bijna
overbeschaafd rechter, die er een wonderlijke filosofie over de dood op na
houdt. Het boek staat volkomen buiten
alle religieuze ruimte, zodat deze doodsfilosofie een gelovig christen niet veel
zegt. De rechter raakt indirect verwikkeld
in een kindervoogdijgeschiedenis en in
nog andere complicates, die alle met
superieur talent verhaald worden. Zelfs
het na-oorlogse nozemverschijnsel speelt

er een rol. Het is wel een der beste
J. van Heugten
romans van 1961.
HUIZINGA, Leonhard, Vlucht van Morotai. Roman. Leopold, Den Haag, 1961,
252 pp., f 8,90.
Vlucht van Morotai is een avonturenroman, die de lezer meer door het onverwachte en zeldzame der avonturen zal
aanspreken dan door de psychologisch
verzorgde bewerking. Een Amerikaans
vliegenier, voorbeeldig in alles, deserteert
na de oorlog en leidt op de Molukken
een leven als Zeus op de Olympus. Ten
slotte wordt hij in het oerwoud van.
Nieuw-Guinea gevonden, half dood en gebroken. Dit alles wordt zonder veel litteraire kunst of menselijke verfijning beschreven in de trant van een jongensboek.
Een jongensboek is het echter allerminst,
wegens de sexuele escapades van deze
Molukken-Don Juan.
J. van Heugten
VERROEN, Dolf, Onderdak. Leopold,
Den Haag, 1961, 133 pp., f 4,50.

In Onderdak biedt de auteur een zevental verhalen aan, die alle iets schrijnends
hebben, doordat de schrijver mensen opvoert in situaties, waarin angst en vrees
domineren. De schrijftrant is in overeenstemming met de situaties, kort en direct
als een standrechtexecutie. Het eerste
verhaal kan als ymbool of symptoom
voor de volgende gelden: een jongeman
komt thuis, vrijgelaten door de bezettende
macht, omdat hij blijkbaar zijn medeverzetslieden verraden heeft. Diezelfde
avond valt hij als slachtoffer door diezelfde verzetslieden. Een wrange, bittere
werkelijkheid.
J. van Heugten
VONDEL, Maeghdepalm. Literair historisch toegelicht door P. Dr. Maximilianus O.F.M. Cap. — De Forel, Rotterdam, 1961, 77 pp., ing. f 4,50.
In 1658 werd Anna Bruining, een nicht
van Vondel en bekeerlinge uit het protestantisme, geprofest bij de zusters cla-
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rissen. Haar oom schreef voor haar toen
een gloedvol gedicht, sterk contrareformatorisch. Hij bezingt het afleggen van
de kloostergeloften als mystiek huwelijk,
weidt geestdriftig uit over de geloften
van armoede en maagdelijkheid, alsook
over gebed en boete. Pater Maximilianus
verklaart deze verzen vanait heel Vondel's werk, de H. Schrift (waar de dichter
steeds toespelingen op maakt), de beeldende kunst en de geschiedenis van cultuur en spiritualiteit. Herhaaldelijk staat
hij sterk in zijn kritiek op vroegere cornmentatoren, dank zij zijn grotere kennis
van de Bijbel en het franciscanisme. Ook
zijn stilistische notities dragen bij tot
beter begrip en intenser ,genieten van dit
gedicht, dat zo'n gezonde, enthousiaste
kijk geeft op de religieuze staat en heel
het christelijk leven. De interpretatie gaat
dieper en is toch begrijpelijk voor nietvaklui. Apart vermeldenswaard zijn hier
enkele passages over de armoede (32 v.) ,
boetvaardigheid (40), Kerk, humanisme
en antieken (51) en christelijke strijdbaarheid (51-3).
P. den Ottolander

HADEWIJCH, Strofische gedichten. Middelnederlandse itekst en moderne bewerking met een inleiding door Prof. Dr. E.
Rombauts en N. de Paepe (Klassieken
uit de Nederlandse Letterkunde ...... , nr.
12) — W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle,
1961, ing. f 14,50.
De positivistische literatuurhistoricus Jan
te Winkel is er gelukkig niet in geslaagd,
Hadewijch, haar mystieke leer en haar
kunst onmogelijk te maken. Door toedoen
van J. Van Mierlo e.a. heeft zij nu een
ereplaats in de geschiedenis van de Dietse
letterkunde. Maar ondanks zijn commentaar op haar Strofische gedichten blijven
deze moeilijk lees- en genietbaar voor de
neerlandici, laat staan voor anderen. Deze
editie nu biedt, behalve de Middelnederlandse tekst met inleiding, ook een complete vertaling en is daarom een evenement. Zij is onmisbaar bij de taalkundige
Hadewijch-studie. En ook voor literatoren en historici: nu pas kan men zich
mede door cursorische lezing een beeld
van deze poezie en haar inhoud vormen.
De vertalers wilden vooral duidelijk zijn
en offerden daaraan bijv. de uniforme vertaling op van kernwoorden als „minne'',
„lief - en „huwe''. Daardoor ging iets verloren, maar werd meestal meer gewonnen.
In voetnoten en achterin krijgen we al
wat toelichting, soms met kritiek op Van
Mierlo, maar de schrijvers beloven ons
een uitvoeriger commentaar. De dichteres
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is het waard, haar sublieme leer over
liefde en zieleadel verdient alle aandacht,
ook van theologen en filosof en. De „fortitudo- en de „suavitas - doordringen
elkaar hier. Het thema van de veeleisende, alles gevende Minne bezingt zij verrukt en verrukkelijk. Deze extase is uiteindelijk geen zelfvervreemding of zelfvernietiging, maar zelfwording, zelftranscendering dank zij de Ander: door Zijn
lijden en kruis worden wij gebracht tot
de heerlijkheid van de verrijzenis. De
studie van Marcel Brauns over fierheid
in de religieuze beleving misten we bij
de bibliografie. Helaas verrasten ons diverse taalfouten, maar dat zijn betrekkelijke kleinigheden bij deze monumentale
prestatie. Zoals iedere vertaling is deze
tegelijk interpretatie, mede door verduidelijkende toevoegingen tussen haakjes. Ook
daarom, en met de beste verwachtingen,
zien we uit naar de editie met volledig
wetenschappelijk apparaat.
P. den Ottolander
BLANCHET, Andre, La LittErature et le
Spirituel (Classiques d'hier et d'aujourd'hui.) Parijs, Aubier; Ed. Universelle,
Brussel, 1961, 315 pp.
In 1959 werd „Le grand prix de la critique littèraire - aan Pater Blanchet toegekend. Dit boek vormt het derde deel
van zijn werk en bevat studies ,aver Homerus, Dante, K. Mansfield, Supervielle,
Valensin, Gide, Jammes, Claudel, Mauriac, Montherlant, Aragon, Camus, SaintJohn Perse, Simone de Beauvoir. Net als
in de eerste twee delen toont ook hier
Pater Blanchet dat hij een scherpzinnige
criticus is, soms wat polemisch maar toch
altijd nieuw. De hoofdstukken over Camus en Simone de Beauvoir lijken ons de
beste. Misschien kan men betreuren dat
de auteur Fr. Mauriac aanvalt met dezelfde wapenen die hij bij deze auteur afkeurt namelijk: de persoonlijke aanval en.
een gebrek aan hoffelijkheid. Pater Blanchet ,heeft een eigen visie op de literatuur
en hij durft het aan de idolen tot hun
juiste verhouding te reduceren.
R. Andrianne
REEVES, James, Great English Essays.
----- Cassell, London, 1961, 442 pp., 30 sh.
Deze bloemlezing uit de Engelse essayistische belletrie opent met Francis Bacon
en sluit met de free-lance journalist Paul
Jennings, en daar tussen in vinden we de
namen van alle groten op dit terrein. Het
woord essay moet niet te eng worden
opgevat: naast erkende assayisten als

Lamb en Hazlitt en, later, Belloc en
Chesterton, vinden we ook Macaulay en
Newman. De zeventig opstellen worden
voorafgegaan door een zeer korte inleiding. Het is geen boek om in een ruk
door te lezen, maar een mijn waarin men
menigmaal met vreugde zal afdalen. Het
is een boek voor wie zich nog de tijd en
luxe gunnen van „good things well said".
W. Peters
STEVENSON, Lionel, The English
Novel. — Constable, London, 1961, 538
pp. 32 sh. 6 d.
Schr. heeft naar zijn eigen woord een
panorama willen geven van de Engelse
roman, en hij is hierin geslaagd. Het impliceert dat zijn waarde meer gelegen
is in een massa gegevens omtrent romans
en hun auteurs dan in een critische beoordeling hiervan. Een eigen geluid valt
dan ook voornamelijk te beluisteren in de
compositie van het boek: hij onderscheidt
in de geschiedenis van de Engelse roman
een veertiental phasen, en deze worden
redelijk aannemelijk gemaakt. W. Peters
SCHAPER, Edzard, Macht and Freiheit.
Verlag Jakob Hegner, Keulen, 383 pp.,
1961, 10.80 D.M.
In deze uitgave zijn twee vroeger verschenen romans tot een verenigd. Schaper
beschrijft hier op de hem eigen meesterlijke wijze een episode van verzet tegen
de geheime politie-macht van Napoleon.
Zoals vaak bij Schaper speelt de priester
R. S.
bier weer een voorname rol.
TEDLOCK, E. W., Frieda Lawrence:
The Memoirs and Correspondence. -Heinemann, London, 1961, 436 pp., 42 sh.
De overweldigende belangstelling voor
D. H. Lawrence in deze laatste jaren
dwingt als vanzelfsprekend de aandacht
ook in de richting van zijn vrouw. Emma
von Richthofen werd in 1879 te Metz geboren. Frieda (haar derde naam) huwde
in 1899 met Ernest Weekley, toen een
jonge lector in Nottingham. Het huwelijk
werd vlak voor de eerste wereldoorlog
ontbonden, en zes weken daarna trad zij
opnieuw in het huwelijk, en wel met de
romanschrijver Lawrence. Deze stierf in
1930. Frieda zelf stierf, na een ,derde
huwelijk op een en zeventig jarige leeftijd, in 1956. Deze uitgave bevat wat er
aan fragmenten van een autobiografie bestaat (meestens gesteld in de derde persoon, met fictieve namen), enkele zeer
korte essays, en voorts ruim twee honderd brieven, waarvan ongeveer drie-
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kwart dateert van nd Lawrence's dood.
We vinden noch de persoon van Frieda
Lawrence belangrijk genoeg noch haar
geschriften, en dat dit boek nieuw licht
werpt op de gestalte en de geest van.
Lawrence zelf is slechts in heel bescheiW. Peters
den mate waar.
ORWELL, George, Collected Essays. ---Mercury Books, London, 1961, 434 pp.,
12 sh. 6 d.
In deze superieure paperback zijn bijeengebracht de meeste en voornaamste opstellen van George Orwell (bekend auteur van Animal Farm en 1984; gest. in
1950). Zij werden geschreven tussen de
jaren 1931 en 1948 en zijn van zeer gevarieerde inhoud; Eric Blair was een onrustige mens met veelzijdige belangstelling: literatuur, politick, sociologic, antisemitisme, godsdienst, e.a. onderwerpen
komen in deze opstellen ter sprake, en
het loont altijd de moeite van Blair's
opinies, vooral ook van zijn bewogenW. Peters
heid, kennis te nemen.
Sanfter Schrecken. 10 ruchlose Geschichten von Stanley Ellin. Vert. Henry Goverts. Verlag Stuttgart, 285 pp., 1961,
16.80 D.M.
Deze Amerikaanse auteur is een meester
in het schrijven van criminele shortstories, stories die zich niet afspelen in
de onderwereld, doch in de dagelijkse wereld en omgeving. Een eigenaardig genre
verhalen, mysterieus, een beetje griezelig
J. van Heugten
en toch aanvaardbaar.
NEBEL, Gerhard, Pindar and die Delphik. Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1961.
295 pp., 19.50 D.M.
In dit niet gemakkelijk te lezen boek ontwikkelt de auteur een eigenaardige visie
op Pindaros en de grote tragici, die hij
vanuit zijn christelijke levensbeschouwing
vooral religieus tracht te verklaren. Zeus
is het masker van Jahweh, de God van
Israel. Pindaros is de iheraut der voor
de heidenen omsluierde godheid. Nebel is
een met het heden in vijandschap levende
geest, die links en rechts slagen uitdeelt
en veel verschijnselen der Griekse wereld
anders ziet dan velen van zijn in de filologenwereld beroemde voorgangers. Dit
boek is een pendant van zijn vroeger
werk over Homeros; Homeros haalt de
goden naar de aarde, Pindaros doet het
omgekeerde. Een merkwaardig boek dat
classici interesseren zal.
P. van Alkemade
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OVERHOFF, Eine Familie aus Megara. Verlag Jakob Hegner, Keulen, 1961,
180 pp. Dritte Auflage, 11.30 D.M.
Een verhaal in briefvorm ongeveer uit
de tijd van Alexander de Grote. Een twintigtal brieven van verschillende hand
reflecteren de tijdsgebeurtenissen en de
reacties daarop telkens op persoonlijke
wijze. De „Familie aus Megara" vormt
het centrum dezer uit vele oorden geschreven epistels.
R. S.
RADECKI, Sigismund von, Ein Zimmer
mit Aussicht. Verlag Jakob Hegner, Keulen, 344 pp., 1961, 17.80 D.M.
In „Ein Zimmer mit Aussicht" heeft de
auteur een aantal „praatvaria - gebundeld
over alle mogelijke onderwerpen: Radecki is geistreich en weet over alles en
nog wat onderhoudend te praten en te
schrijven. Sommige dezer stukken zijn
luchtig, andere diepzinnig. Een grout gedeelte van het boek wordt ingenomen door
vertalingen van essays en short stories
R. S.
uit het Russisch en Engels.
BEAUFORT, Henriette L. T. de, Dolly
van Arnhem. Roman. — Leopold, Den
Haag, 1961, 427 pp., 4e druk, f 4.90.
Een roman die in een goed decennium een
vierde druk beleeft, moet een ruim publiek bezitten. Dolly van Arnhem is een
zeer leesbaar boek zonder een litteraire
verrassing te zijn.
R. S.
WRIGHT, David, Roy Campbell. —
The British Council, National Book
League en Longmans, London, 1961, 43
pp., 2 sh. 6 d.
Dit heldere korte overzicht van het
oeuvre van de katholieke Zuid-Afrikaanse dichter (stierenvechter, journalist,
en wat hij nog al niet meer geweest is!)
vermelden we omdat dit deeltje het vijftigste is dat over literaire figuren uit
deze eeuw handelt; het maakt deel uit
van de serie Writers and Their Work
(besproken in ,Streven, oktober 1958),
die nu uit bijna 150 deeltjes bestaat: en
de standaard blijft onverminderd hoog.
W. Peters
GALLICO, Paul, Confessions of a Storyteller. — Michael Joseph, London, 1961,
434 pp., 21 sh.
We zijn nooit bijzonder gevallen in de
verhalen van deze schrijver, maar we
moeten toegeven dat dit boek ons bijzonder is meegevallen. De reden hiervan
is dat het altijd interessant is om het
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atelier binnen te gaan van een kunstenaar en hem daar aan zijn werk te zien.
Welnu, na een korte autobiografische
schets geeft schr. ons twintig van zijn
honderd en dertig verhalen, die zijn
schrijversloopbaan vrijwel geheel bestrijken. leder verhaal wordt voorafgegaan
door zijn eigen ontstaansgeschiedenis. Het
is daardoor ook een leerzaam boek
warden: en we moeten zeggen, we hebben het gewaardeerd zo in het vertrouwen te zijn genomen. De schrijver, die
voornamelijk een naam was, laat zich
hier kennen als mens, en het is een aangename ontdekking.
W. Peters
TURNELL, Martin, Modern Literature
and Christian Faith. — Darton, Londen,
(imp.: Meulenhoff, Amsterdam), 1961,
69 pp., 12 sh. 6 d.
In drie lezingen bespreekt de katholieke
criticus achtereenvolgens het verschil
tussen middeleeuws religieuze poezie en
moderne, de levenshouding van de drie
agnostische romanschrijvers Lawrence,
Foster en Virginia Woolf, en ten slotte
de geloofsbeleving zoals deze in het werk
van Claudel, Mauriac en Graham Greene
naar voren treedt. Het spreekt vanzelf
, dat problemen van dergelijke omvang niet
volledig behandeld kunnen worden; maar
Turnell's meningen en ideeen zijn stimulerend en vaak even hard en hoekig als
de taal waarin hij hen uitdrukt.
W. Peters
ROOVER, Adriaan De, Testvliegen.
Uitg. Ontwikkeling, Antwerpen, 1961,
55 pp.
Tijdens een lezing gehouden op 5 sept.
1953 te Antwerpen zei A. D. R. onder
meer: „Het zijn vooral de surprisen in de
poezie die mij gelukkig maken. De sur-.
prisen van woord, beeld en klank". Zijn
Testvliegen hebben ons helaas niet
bijster gelukkig gemaakt! Hier en daar
een „surprise-, een poetische goudkorrel,
ongetwijfeld, maar een surprise maakt
nog geen gaaf gedicht uit. A. D. R. kan
vooralsnog de experimentele poezie heel
wat knapper theoretisch uiteenzetten (cfr.
zijn 2 x poezie) dan ze door de magie
van het woord belichamen. Waar A. D.
R. in 1952 H. Van Herreweghen en A.
De Wilderode als zondagsdichters doodverft, zou hij ons heel gelukkig maken zo
zijn test-periode spoedig ten einde liep en
hij ons verrast door zijn zuiver dichterschap naast dat van bovengenoemde zondagsdichters! Is er dan niets positiefs te
zeggen? Toch wel: I. Walravens nam

vier goede gedichten op in zijn bundel
Waar is de eerste morgen (de levende
experimentele poezie in Vlaanderen).
L. Vanden Broek
HOEVEN, Jan van der, Lecina, je land.
Uitg. Ontwikkeling, Antwerpen, 1961,
39 pp.
Deze eerste dichtbundel welke we van
J. v. d. H. lezen heeft ons kunnen bekoren. Geografisch een nieuw land betredend (Spanje) exploreert hij dit met een
vaak verrassende poetische sensibiliteit
voor de taal: „Aan de heilige berg ingeboren der aarde, snijdt gij een lied aan
mij aan, .... en treft mij aan, waar ik
overhuiver tot taal" (p. 34). In het
schroomvol aftasten der dingen treft hij
menigmaal door zijn kleurige frisheid en
oorspronkelijk beeld. Waar hij echter sacrale woorden aanwendt, breekt het beeld
wel eens stuk.
L. Vanden Broek
BERGEYCK, Jacques, e.a., Kongo ya
lobi. Davidsfonds, Leuven, 1961, 285
pp., ing. Fr. 80, geb. Fr. 110.
Ter gelegenheid van het vierde lustrum
van Band (algemeen tij dschri ft voor
Vlaams cultuurleven in Afrika) en het
eerste van Zuiderkruis, beide tijdschriften versmolten begin 1960 tot BandZuiderkruis vatte men de uitstekende
idee op een keuze samen te stellen uit
hetgeen Vlamingen tot nog toe in Afrika
aan literaire arbeid presteerden. We staan
verrast over het resultaat: de ontmoeting
der Vlaamse persoonlijkheid en de Afrikaanse ziel is uitgegroeid tot een specifieke Vlaams-Afrikaanse literatuur: Vlaamse eigenheid verruimd en verdiept door
de ondoorgrondelijkheid en het vaak huiveringwekkende van een voor ons geheimzinnige wereld. Uit de circa 115 tropische novellen verzamelde E. Janssen
keurig en kundig een zeer rijke bundel.
Dit is niet alleen een daad van verdiende
erkenning, maar het wekt tevens onze
bewondering voor het cultureel dynamisme van de Vlamingen in Afrika.
L. Vanden Broek
NOOTEBOOM, Cees, Het zwarte gedicht. Uitg. Querido, Amsterdam,
1960, 40 pp., f 3.90.
Nooteboom kent maar een situatie, dal
stemmingswereld, een soort menselijk bestaan: alles is altijd ontredderd, in al zijn
werk; steeds gebeurt het meest wanhopige, met een regelmaat die eerder vervelend dan beklemmend is: „radeloos drijf
ik / in een valluik van nevel" beet het
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dan; en, voor de zoveelste keer: „in mijn
keel krampt en kankert / het gedicht".
Was er in zijn „Koude Gedichten" nog
sprake van een soort verzet tegen het
bederf, in deze laatste bundel geeft hij
zich gewonnen aan zijn isolement, het
zwarte gedicht. En men betwijfelt, of er
vanuit deze houding nog ooit een gedicht
mogelijk is. Cynisme en onmacht tot leven, honderdmaal gezegd en gelezen; bitterheid die ook poetisch geen nieuwe
vormen meer vindt.
Huub Oosterhuis
PLAS, Michel van der, Achter de rattenvanger, gedichten. Uitg. A. A. M.
Stols, 's-Gravenhage, 1959, 54 pp.
PLAS, Michel van der, Edelman-Bedelman, gedichten. Uitg. Stols-Barth,
's-Gravenhage, 1961, 236 pp., geb. f 4.50.
In „Achter de rattenvanger- schijnt van.
der Plas heengegroeid over die kleinmoedigheid, die neiging tot verdrietigheid en
gevoelerigheid, die zijn gedichten vaak
iets vluchtigs en voorlopigs gaf. Vooral
in de tweede cyclus waagt hij ook een
grootsere inzet: diep ontgoocheld in zijn
bestaan en in alles wat hij er van verwachtte aan liefde en eenvoud, vermoeid
en vroeg oud, roept hij
maar nog niet
markant en gedurfd genoeg zijn god
tot verantwoording, die god die zo heel
anders is dan hij had verwacht. „Onrustig is ons hart tot het zal leren / dat het
geen schoot heeft om naar terug te keren - : de dichter die in zijn eerste verzen
zijn verlangen naar en geloof in geborgenheid bij de moeder en de geliefde
moest belijden, werd een ontheemde, van
een edelman een bedelman, een Job, een
geslagene. „Edelman-Bedelman - heet suggestief de verzamelbundel, waarin zijn
gedichten van 1945 tot 1955 werden herdrukt, met uitzondering van het minst
bevredigende „Als ik koning was", en
waarin ook een aantal vertalingen en humoristische verzen zijn gebundeld, die
stuk voor stuk getuigen van zijn grote
dichterlijke virtuositeit. Huub Oosterhuis
DAISNE, Johan, Hoe schoon was mijn
school. De roman van een leraar.
Uitg. Ontwikkeling, Antwerpen, 1961,
232 pp., ge111.
Na voorgaand werk mochten wij verwachten dat Daisne in zijn tot evenwicht
gerijpt schrijverschap voortaan andere
snaren op zijn viool zou bijspannen. De
psychologische evolutie is inderdaad weer
verder doorgetrokken naar een benadrukte, zij het nog erg gesubjectiveerde openheid voor de evenmens. Stylistisch werd
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het echter a.h.w. een recital op 66n snaar,
doch wellicht mede door die soberheid
zijn letterkundig gaafste werk. De fijnbesnaardheid om de naar het verleden
vloeiende tijd en het warme of etherische
gevoel te vatten in schakering en beeldmontage van de taal, is een hoofdtrek
van Daisnes talent, waartoe dit eenvoudig onderwerp zich uiteraard leende. Deze toonhoogte kan tevens de ietwat geparfumeerde zedenleer en het vrij esthetiserende godsbeeld, waar deze moralist zo
van houdt, wat vergoelijken. Niet overal
blijft de spankracht van het verhaal even
sterk: het 19e hfst. is bloemlezingsproza,
het slot daarentegen bijna een flop. De
ikpersoon („mijn - leraar) blijft nog steeds
een travestie van alle vroegere ik-personages van de auteur.
G. Dierickx
ALTENBERG, Peter, Das Gliick der
verlorenen Stunden. Auswahl aus dem
Werk, hrsg. v. Wolfgang Kraus. '-- KOsel Verlag, Miinchen, z.j., 342 pp., geb.
D.M. 18,50.
Altenberg (1858-1919) liet veertien boekdelen na: het mooiste, het blijvende is
hier verzameld. Licht vertwijfeld, melancholisch humoristisch, vertegenwoordiger
van het fin-de-siêcle Wenen (met Arthur
Schnitzler, Hugo von Hof fmannsthal,
e.a.) was hij de verfijnde feuilletonist en
psycholoog van de wereldstad met haar
charme, haar parken en cafe's, haar flirts,
geldnood en luxe, steeds sceptisch en
overbeschaafd, onbevooroordeeld (lectuur
voor volwassenen) en niet zonder narcissisme de eigen geestelijke onmacht erken
nend. In hun impressionistische psychologie roepen deze bladzijden het trillende
leven weer op van een periode, die wij
ons nog nauwelijks kunnen voorstellen.
A. Deblaere

GESCHIEDENIS
ROSENBAUM, Robert A., Earnest Victorians. — Heinemann, London, 1961,
383 pp., 25 sh.
De titel doet onmiddellijk denken aan
Eminent Victorians van Lytton Strachey.
De opzet is echter geheel anders. Geen
hypercritische geest die bier de reputatie
van grote mannen uit het verleden onder
de loupe neemt zonder de resultaten te
verbloemen; maar een zeer belezen mens
die ons een portrait geeft van zes Victoriaanse persoonlijkheden, geheel samen-
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gesteld uit hun eigen woorden of uit die
van hun tijdgenoten. We moeten er aan
toevoegen „en kundig tot een geheel omgeschapen door de redacteur". Ook wijzen wij er op dat het niet gaat om levensschetsen; het gaat om een portrettekening, en het portret komt het beste uit
in een markante gebeurtenis of episode.
Bij Newman is dat vanzelfsprekend de
periode van het begin der Oxford Beweging tot aan zijn bekering, bij Generaal Gordon is het zijn laatste strijd en
dood. Naast deze twee krijgen we ook
het portret van Lord Ashley, Elisabeth
Barrett Browning, Dante Gabriel Rossetti en Charles Darwin.
Van opzet is het geheel een origineel
boek en als zodanig ook geslaagd; de
keuze van brieven en uittreksels uit contemporaine opstellen e.d. is ,wel bijzonder
gelukkig, want stuk voor stuk boeien de
W. Peters
portretten.
RICE, H. A. L., The Bridge Builders. —
Darton, Longman and Todd, London,
1961, 193 pp., 18 sh.
Deze „Biographical Studies in the History
of Anglicanism" geven een ,korte levensschets van negen vooraanstaande figuren
uit de geschiedenis van het Anglicanisme.
Cranmer, Hooker, Ken, Law, Neale en
Gore zijn wet bekend; ons waren Bray,
Wilson en Woodard minder bekend. Met
uitzondering van de tweede ihelft van de
achttiende eeuw krijgt iedere ontwikkelingsfase van de Staatskerk hier haar
eigen representatieve figuur, met dien
verstande echter dat de keuze steeds op
een bruggebouwer gevallen is, niet op de
markantste of meest invloedrijke persoonlijkheid. Schr. zelf is geneigd de zending
van de Anglicaanse Kerk als brug-kerk
tussen protestantisme en katholicisme to
aanvaarden en heeft bij deze schetsen bij
gevolg zijn keuze laten vallen op mannen
die de midden-weg 'bewandelden en in.
hun opvattingen uitersten met zorg vermeden. Behoudens een enkele domme opmerking aan het adres van Rome is het
een prettig lezend en informatief boek.
W. Peters
Synthese van de Provincie Antwerpen,
.---, Provinciebestuur van Antwerpen, Antwerpen, 1961, 564 pp., 21 X 30 cm., 200
pltn., 17 kleurplaten, 1 uitsl. kaart, geb.
Fr. 890.
Een prachtboek waar alle Antwerpenaren, wij bedoelen bewoners van de provincie Antwerpen, fier op mogen gaan.
De uitgave op zwaar kunstdrukpapier, de

grote Baskerville-litter en open Old-Face
initialen, de verzorgde platen en de 17
grote kleurenplaten, de uitslaande geografische kaart der provincie, verwezenlijkt door het Militair Geografisch Instituut, de prachtband en de schutbladen,
dit alles maakt van dit boek een weelde
voor het oog. Een dertigtal specialisten
belichten de provincie Antwerpen onder
al haar facetten. Na een geografisch en
een zowel kerkelijk als profaan historisch
beeld, behandelen de auteurs handel, nijverheid, landbouw en de haven van Antwerpen. Het cultuurbeeld krijgt het leeuwenaandeel (200 bladzijden), waarin alle
aspecten van de bouwkunst tot het yolksleven voor het voetlicht komen. Een vijfde deel over „Antwerpen vandaag" handelt over de huidige problemen van industrievestiging, stedebouw en verkeerswezen, van toerisme en sport, an onderwijs, wetenschap, en sociale y
toestanden. Al zijn niet alle bijdragen even degelijk, toch is het geheel een indrukwekkende prestatie. Wij waarderen heel bijzonder dat de ontwerpers, met name de Bestendige Deputatie, ons geen kijkboek
hebben geboden, maar een luxueus uitgegeven leesboek, dat tot verdere studie
aanzet. Dit werk mag in geen bibliotheek
van een Antwerpse intellectueel ontbre
ken, en zal ook buiten de grenzen der
provincie de aandacht trekken.
M. Dierickx
DHANENS, Elisabeth, Dendermonde
(Inventaris van het kunstpatrimonium
van Oost-Vlaanderen, IV). — Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent, 1961,
XII-255 pp., 210 afbeeldingen.
Na een uitvoerige bibliografie en een
kort overzicht van het verleden der stad,
behandelt de auteur achtereenvolgens de
burgerlijke openbare gebouwen en daarna
de kerkelijke, en geeft, althans voor de
merkwaardigste daarvan, een geschiedenis en een beschrijving, waarop de inventaris der bewaarde kunstwerken volgt; de
nodige grondplannen en opbouwtekeningen verhelderen het expose. Niet minder
dan 654 (genummerde) kunstvoorwerpen
worden vermeld en vaak uitvoerig besproken, terwijl een bijvoegsel op glacdpapier de afbeeldingen brengt van 190
van deze voorwerpen; naast enkele andere platen worden vooral gebouwen,
beeldhouwwerk, schilderijen, waaronder
twee Van Dycks en een De Grayer,
maar ook remonstransen, cibories en andere kleinkunst opgenomen. De registers
verdienen een bijzondere vermelding; be-
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halve een persoons- en plaatsnaamregister geeft de auteur een kunstenaarsregister, een zaakregister en een gedetailleerd
ikonografisch register. Dit is werkelijk
een model van een inventaris. Na Temse,
het kanton Kaprijke, de Sint-Niklaaskerk
van Gent en, in dit boek, Dendermonde,
komt nu de Sint-Baafskathedraal van
Gent, waar het Lam Gods berust, aan de
M. Dierickx
beurt.
BROUWERS, S.J., Dr. L., Carolus Scribani S.J., 1561-1629. Een groot man van
de Contra-reformatie in de Nederlanden.
Uitg. van het Ruusbroecgenootschap,
Antwerpen, 1961, 589 pp., 9611., geb.
Fr. 275.
Carolus Scribani, uit een Italiaanse vader
en een Gentse moeder in 1561 te Brussel
geboren, was in het eerste kwart der 17e
eeuw een der markantste personen van de
Zuidelijke Nederlanden. Niet alleen
schreef hij 19 meestal Latijnse werken
over godsdienst, moraal en ascetisme,
over geschiedenis en politiek, waarvan
verscheidene werden herdrukt of vertaald, maar hij bekleedde in de toen zeer
invloedrijke Jezuietenorde 27 jaar lang de
functies van rector en provinciaal. Zo
mogen wij deze jezulet, die tot in de
hoogste kringen van het land grote invloed uitoefende, en door zijn geschriften
een belangrijke rol in de controverse met
de Calvinisten speelde, als een der voornaamste dragers van de katholieke reformatie in onze gewesten beschouwen. P.
Brouwers, die reeds in 1933 zijn doctorsthesis aan Scribani als humanistisch geleerde wijdde, tekent in dit grote boek
zijn hoofdpersoon ten voeten uit, ontleedt
uitvoerig Scribani's werken, schetst met
grote trekken telkens de omgeving en de
andere personages, en komt tot een meestal rake reconstructie van dit nog weinig
bekende eerste kwart der 17e eeuw.
Slechts zelden zou de vakhistoricus de
accenten anders leggen: de Zuid-Nederlanders in 1578 „waren voor de overgrote meerderheid overtuigde katholieken - (p. 9) en „De Calvinisten werden
(voor 1566) in hun drijverijen gesteund
door de Prins van Oranje" (p. 86) zijn
echter onjuiste beweringen. Ofschoon bier
of daar een verouderd woord of beeld
opduikt, leest het boek vlot en prettig, en
is ook door een ruime lezerskring te genieten. Het werk had door groter bondigheid gewonnen; zo lijkt ons een 20 bladzijden lang résumé van een rapport van
een visitator van de Diets-Nederlandse
provincie (p. 246-266), veel te uitvoerig.
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Maar wie dit lijvig boek doorleest, zal
verrijkt en tevreden het weer op zij leggen. De mooie uitgave met de steun van
de Universitaire Stichting, verdient alle
M. Dierickx
lof.
BROUWER, J. de, Bijdrage tot de geschiedenis van het godsdienstig leven en
de kerkelijke instellingen in het Land
van Aalst tussen 1550 en 1621 volgens
de verslagen van de dekenale bezoeken.
— Drukkerij „De Aankondiger", Aalst,
1961, 327 pp., Fr. 225.
Toen de auteur dit werk in handschrift
voorlegde aan de jury, belast met het toekennen van de provinciale prijs van OostVlaanderen voor geschiedenis, was het
eenparig oordeel van de jury: dit werk
bevat zo'n massa onuitgegeven kostbare
gegevens, dat het zeker moet worden gepubliceerd. Met benedictijns geduld heeft
de bekende lokaalhistoricus J. de Brouwer
de verslagen der dekens bij het visiteren
der parochies in het land tussen Schelde
en Dender (Oost-Vlaanderen) onderzocht
en alle gegevens onder duidelijke titels
gegroepeerd. Het werk bevat drie delen:
voor de toepassing van de decreten van
Trente; de gevolgen van de protestantse
reformatie; de katholieke restauratie dank
zij de hervormende decreten van Trente
tot 1621, einde van het twaalfjarig bestand. In elk der drie perioden behandelt
de auteur de pastoors, de kerken en het
geloofsleven met de sacramenten; hierbij
komen een weelde van interessante details
aan het licht, ook b.v. omtrent de demografische ontwikkeling in deze periode.
Een eerste bijlage geeft het aantal paschanten aan in de ongeveer 160 parochies van het land van Aalst, van 1565
tot 1627, en een tweede de pastoors en
deservitors in de parochies van 1550 tot
1625. Een uitvoerig plaatsnamen- en personenregister besluit het boek. Dit werk
biedt tal van kostbare gegevens voor
lokaalhistorici en ook voor de algemene,
vooral kerkelijke geschiedenis, en is, bij
ons weten, een unicum in de geschiedschrijving.
M. Dierickx
Propylaen Weltgeschichte. Eine Universalgeschichte herausgeg. von Golo MANN
and Alfred HEUSS, I. Band: Vorgeschichte. Friihe Hochkulturen, --- Propylaen Verlag, Berlin-Frankfurt-Wien,
1961, 655 pp., rijk geill., geb. D.M. 68.—.
Na de delen VIII-X over de geschiedenis
van de laatste anderhalve eeuw verschijnt
nu het Ie Deel. Door deze orde van uitgave beklemtonen de hoofdredacteurs —
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aldus A. Heuss in de Einleitung van dit
deel dat zij geen Europese, maar een
universele geschiedenis wilden bieden,
van onze tijd uit gezien. Aangezien de
eerste helft van dit deel over de voorgeschiedenis handelt, gaat hieraan een filosofisch-geschiedkundig exposé vooraf, van
de filosofieprofessor H. Plessner, over de
mens zoals deze zich uit de hele evolutie
ten slotte losmaakt: het zijn interessante
beschouwingen waaraan Heuss in zijn
Einleitung zijn voile aandacht wijdt. In
de hoofdstukken over de voorgeschiedenis
trachten G. Heberer, A. Rust en R. Fittioni uit het spaarzame materiaal, dat
vooral uit stenen artefacta en later uit
bronzen en ijzeren voorwerpen bestaat,
de mens uit die tijden beter te leren kennen; zij volgen echter de Weense etnalogische school van Pater ;Schmidt niet na,
die te veel cultuurhistorische en religieuze
constructies op deze smalle basis bouwde.
In 200 bladzijden tracht daarna de Amerikaan John Wilson een inzicht te geven
in het leven en de opvattingen van de
Egyptenaren, vanaf de eerste tijden tot
aan het verval. Tot slot beschrijft W.
von Soden Sumerie, Babylon en de Hittieten tot aan 1595, de val van Babylon.
Een uitvoerig namen- en zaakregister,
talrijke full-pageplaten in zwart-wit of in
kleuren naast tekeningen en uitslaande
kaarten verhogen zeer de waarde van
deze magistrate geschiedenis.
M. Dierickx

KIM, M. P., e.a., Geschichte der Sowjetunion 1917-1957. Uit het Russisch vertaald. Tweede druk. Riitten en Loening, Berlijn, 1961, 791 pp., 10 krtn.
In het Woord Vooraf lezen wij dat dit
werk de eerste proeve is om aan de studenten een leerboek te verschaffen over
de geschiedenis van de U.S.S.R. van de
oktoberrevolutie tot heden. Het is een
groot lijvig boek met dichte druk zonder
enige illustratie; alleen zijn 10 krtn achteraan bijgevoegd. Voor een Westerling
is het werkelijk interessant uitvoerig te
horen uiteenzetten hoe de Sovjets de geschiedenis van hun land in de laatste vier
decennien zien. De oktoberrevolutie is
voor de communisten van de hele wereld
de modelrevolutie geworden die ze overal
navolgen, en is grondige studie overwaard. In het hele boek klinkt een hymn
aan Lenin door, terecht. Trotzki en de
Trotzkisten krijgen nog steeds geen goed
woord. Aangezien de derde Russische
uitgave van dit werk in 1958 te Moskou
verscheen, twee jaar nadat Chroestsjef

aan de personencultus van Stalin een
einde had gemaakt, was de beoordeling
van Stalin een zeer delicaat probleem.
Wij lezen hier over de argwaan van
Lenin voor Stalin (p. 303, 313), over de
negatieve gevolgen van Stalins personencultus (p. 497-498), al blijft hij „der hervorragenste Marxist und grosse Staatsmann - (p. 686) , en een goed resume van
Chroestsjef's rede tegen Stalin op het 20e
partijcongres in 1956 (p. 722-725). Voor
de prestaties op materieel gebied in het
voormalige achterlijke Rusland, dat nu
een der twee Groten is, kan men slechts
bewondering hebben. In het werk lezen
wij ook hier en daar iets over cultuur,
veel meer over techniek, en zo goed als
niets over godsdienst. Aldus is dit boek
een beeld van de Sovjetmens, de materialist, die de techniek gebruikt om de wereld te veroveren, maar die de diepere
menselijke aspiraties niet eens schijnt te
vermoeden.
M. Dierickx

Polen, Deutschland und die Oder-NeisseGrenze. Herausgegeben vom Deutschen
Institut fur Zeitgeschichte in Verbindung
mit der Deutsch-Polnischen HistorikerKommission unter der verantwortlichen
Redaktion von Rudi GOGUEL (Dokumentation fur Zeitgeschichte, Band I). —
Riitten und Loening, Berlin, 1959, 1067
pp.
Oostduitse en Poolse historici bieden hier
een lijvig documentatieboek over de weir
licht meest omstreden bepaling van Potsdam: de Oder-Neisse-grens. In 8 kapittels
onderzoeken zij de verschillende aspecten
van het probleem: de overval van Polen
in 1939, de bezetting van 1939-1945,
Potsdam en de Oder-Neisse-grens in de
spiegel van het volkenrecht, enz. Telkens
volgt op een bondig overzicht een uitvoerige documentatie. Het laatste kwart
van het boek is gewijd aan de Curzonlinie (de oostgrens van Palen) en aan de
inlijving van de westgebieden in de Poolse industrie. Een indrukwekkend geheel.
De hoofdstelling kunnen wij zo samenvatten: rinds duizend jaar heeft de Duitse
„Drang nach Osten - Polen bedreigd en
van bepaalde gebieden beroofd; door zijn
aanvalsoorlog van 1939-1945 heeft volgens het volkenrecht Duitsland zijn recht
op die aangehechte gebieden verbeurd;
ten slotte, naast rechtsherstel, „sichert die
neue Grenze infolge ihrer Gradlinigkeit
und Kiirze Polen optimale Verteidigungsmöglichkeiten- (p. 359). De Oder-Neissegrens werd door de Westmachten praktisch definitief goedgekeurd, toen zij met
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de deportatie der Duitsers uit deze gebieden naar West-Duitsland instemden: „Die
Umsiedlung wurde auf Geheiss aller vier
Machte durchgefuhrt" (p. 361). Zij werd
door de D.D.R. op 27 januari 1951 erkend en daarna door alle ondertekenaars
van het Warschaupact gegarandeerd. De
Poolse oostgrens volgens de Curzon-linie
herstelt een onrecht door Polen in 1921
de Sovjet-Unie aangedaan. Heel die bewijsvoering van Pools-communistisch
standpunt uit lijkt vanzelfsprekend; een
Westerse „kapitalist - kan ze echter niet
slikken; in het Potsdamse protokol staat
trouwens dat de vier grootmachten „determineront ulterieurement les frontieres
de l'Allemagne - (p. 381). M. Dierickx

Historia Mundi, Band X: Das 19. und 20.
Jahrhundert. Francke-Verlag, BernMunchen, 1961, 818 pp., geb. ,S.Fr. 48.20.
De grote Historia Mundi, christelijk geinspireerd, waaraan een 150 geleerden
van diverse landen meewerkten, sluit met
dit Xe deel af. Terwiji het IXe deel
slechts de eeuw van 1715 tot 1815 omvatte, moest dit laatste deel de laatste
anderhalve eeuw behandelen. De moeilijkheid hebben de auteurs ondervangen
door, althans voor de politieke, militaire
en economische geschiedenis, slechts de
eeuw van 1815 tot 1919 te behandelen
(met daarna een kroniek over de gebeurtenissen van 1919 tot 1945) en daarenboven dit boek een derde omvangrijker
te maken. De beschikbare plaatsruimte
werd evenwichtig over de verscheidene
landen en continenten verdeeld; al krijgen
Rusland van 1815 tot 1917 en de U.S.A.
van 1814 tot 1919 elk bijna 80 bladzijden
toebedeeld, wat meer gemotiveerd is door
hun huidige, dan door hun toenmalige
machtspositie. In het hoofdstuk over het
Kolonialsystem waarderen wij het aangeven van de fasen en de ontwikkeling van
de koloniale systemen. Heel het cultureel
en geestelijk leven en de kunst in die zo
belangrijke eeuw krijgen slechts 70 bladzijden toebedeeld, waarvan amper enkele
bladzijden aan de godsdienst zijn gewijd;
namen als Newman, Leo XIII, Lavigerie
en Mercier b.v. hebben wij tevergeefs gezocht. De economie komt dan weer, in
130 bladzijden, veel beter tot haar recht.
In de epiloog Vom Sinn und Wesen der
Geschichte, exposeert en kritiseert Harold
Steinacker kort en degelijk Spengler,
Toynbee, Jaspers en Weber, maar schijnt
Teilhard de Chardin nog niet te kennen.
Een personen- en plaatsnamenregister en
een losse tijdtafel besluiten het boek. De
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gemaakte opmerkingen beletten niet dat
dit laatste deel een klaar, degelijk en vaak
origineel expose geeft van de eeuw 18151918. Tot ons groot genoegen kondigt de
uitgever een aanvullende tweedelige
Weltgeschichte der Gegentvart over de
laatste decennien aan, en ook een Baderatlas zur Weltgeschichte, waardoor de
niet-geillustreerde Historia mundi pas
volledig tot haar recht zou komen.
M. Dierickx

KUNST EN
CULTUUR
CONSTANTINLIS O.F.M. Cap., P.,
Eigentijdse liturgische kunst. — De Forel, Rotterdam, z.j. (1961), 119 pp., ing.
f 4,50.
De auteur geeft een sympathiserend-kritische visie op de moderne kerkbouw en
religieuze kunst, waarbij hij steeds ongezocht de theologische implicaties naar
voren brengt. Daardoor is het ook voor
niet-bouwkundigen aan te bevelen. Zijn
kijk op de actieve deelname van ons alien
aan de eucharistieviering moge verder ingang vinden, evenals die op de reservatie
van het Allerheiligste gelukkig waardeert hij de laatste ongereserveerd.
Hoofdstuk VI, over „uiterste versobering
en bezinning op het essentiele - had ik
iets genuanceerder gewenst. We moeten
m.i. kritischer staan tegenover de neiging,
het secundaire in de geloofsbeleving te
elimineren en te denigreren, zogenaamd
tot meerdere eer en glorie van het primaire. Terecht keert schr. zich tegen het
publieke doopsel van volwassenen (42).
Een verhelderende bijdrage, niet het minst
door de voortdurende verwijzing naar
kerkelijke documenten.
P. den Ottolander
HUERLIMANN, Martin, LINNENKAMP, Rolf, Florenz. — Atlantis Verlag,
Zurich, 1960, 178 pp., 141 pl., geb.
18 Zw.Fr.
HUERLIMANN, Martin, HUGH, Ricarda, Luzern. -- Atlantis Verlag, Zurich,
1960, 139 pp., 108 pl., geb. 18 Zw.Fr.
Wie Florence kent, weet hoe moeilijk het
is om van deze stad de physionomie te
vatten en vast te leggen. Al is het de stad
van de renaissance bij uitstek, toch is dit
renaissance-karakter maar een aspect van
deze merkwaardige stad. Talloze brochures en gidsen trachten de 'bezoeker
wegwijs te maken. Weinige komen boven
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een goedkope opsomming met wat kunsthistorisch jargon uit. Ongeveer tegelijkertijd verschenen echter twee werken
die een hogere ambitie hadden: het grote
werk van de Amerikaanse auteur Mary
McCarthy die in haar Stones of Florence een uiterst levendig, maar nogal geimproviseerd en betwistbaar beeld van de
stad der Medici schetst, begeleid van
prachtige foto's; het veel bescheidener
boek van Martin Hiirlimann, de specialist
van de toeristische land- en volkenkunde.
Het 'boek van Hiirlimann is in alle opzichten minder briljant, klassieker dan
dit van McCarthy. In een 140-tat platen
brengt het de voornaamste aspecten van
de Toskaanse hoofdstad in beeld. De
foto's zijn over het algemeen vrij goed,
zonder van een grote originaliteit te getuigen. Zij zijn gegroepeerd naar de voornaamste centra of naar gebouwentype.
Als herinnerigsboek is het, in al zijn bescheidenheid, een van de beste. Dezelfde
gedegen kwaliteiten vertoont ook het
Hiirlimann-boek over Luzern. Even onopzettelijk als de Italiaanse kunststad
wordt hier de Zwitserse Toeristenstad
getypeerd. Een keuze van de kunstwerken leverde bier minder moeilijkheden op.
De nadruk werd gelegd op het leven in
en om de stad aan het Vierwoudstedenmeer. Dit aspect werd ook in Florence
niet helemaal verwaarloosd, maar toch
naar de achtergrond verschoven.
G. Bekaert
FEININGEN, Andreas, Frauen and
GOttinen. Verlag M. DuMont Schauberg,
Keulen, 1960 pp., 150 pl., geb. D.M.
44,—.
In dit ,heerlijke boek verzamelt de bekende fotograaf Andreas Feininger, van
wie we reeds een paar werken over fotografie in Streven hebben aanbevolen, een
honderdvijftig foto's van vrouwenbeelden. De foto's zijn gegroepeerd rond acht
grote thema's: het gelaat; het eeuwige
gebaar waarmede de vrouw de borst
reikt; het moederschap; de abstractie en
deformatie van het vrouwenbeeld in
magie en cultus; de ijdelheid en de opschik van de dame; het torso; het schoonheidsideaal; de vrouw in de moderne
plastiek. Beelden uit alle cultuurperioden
en streken — uitgezonderd China en Japan — wisselen elkaar of in een zeer
suggestief ritme: Cycladische marmer
idolen, Egyptische portretten, Griekse en
Mexicaanse terracotta's, een voorhistorisch ivoor, een Franse kop van de heilige
Anna, Afrikaanse houtsculpturen, Spaanse

madonna's en een uitzonderlijk mooi gelaat van een Italiaanse Catherina van
Siena. Dezelfde rijke verscheidenheid
vindt men bij elk thema weer. Wie Feininger kent, weet met welke ernst en tact
hij zich aan deze taak heeft gezet. Men
kan andere interpretaties voorstaan, maar
nergens kan men beweren dat hij het
beeld, dat hij tonen wil, misbruikt heeft.
Zelden hebben wij zo gevarieerde als
verantwoorde foto's van sculpturen gezien. Regelmatig wordt het ritme van de
platen onderbroken door een klein gedicht of een korte tekst, die het thema
toelicht. In zijn inleiding wil Arthur
Miller afrekenen met een al te absolute
oppositie van man en vrouw. In de eerste
plaats zijn wij allen mensen. Over dit
onderwerp wordt tegenwoordig nogal
wat gepraat. Maar deze foto's maken
veel van dit gepraat overbodig.
G. Bekaert
MILLER, Henry, Der Engel ist mein
Wasserzeichen. Verlag M. DuMont
Schauberg, Keulen, 1961, 12 klpl., 2 tek.,
5 foto's, D.M. 56.
Henry Miller, de schrijver, zal wel de
eerste zijn om aan te nemen dat zijn
aquarellen een heel niveau lager liggen
dan die van Macke, Marc, Klee, Kandinsky, die hem in deze reeks zijn voorgegaan. Maar dit neemt niets weg van
de vreugde die hij en wij eraan kunnen
beleven. Tenslotte zingt men niet omdat
men hoopt een of andere dag een operazanger te warden. Men zingt omdat de
longen vol vreugde zitten, en die wil err
uit. Intussen geeft de bekende schrijver
in zijn aquarellen toch wel blijk niet geheel van een schilderkunstig talent verstoken te zijn. Zijn aquarellen worden begeleid door een van zijn schitterende verhalen uit Zwarte Lente, waarin hij het
ontstaan van een meesterwerk beschrijft
en waaraan de titel van deze verzameling
is ontleend.
G. Bekaert
'OTTO, Karl, Schulbau. — Verlagsanstalt A. Koch, Stuttgart, 1961, 268 pp.,
260 pl., 225 tek., geb. D.M. 68,50.
Het klassieke boek van A. Roth over de
moderne schoolbouw, dat wij vroeger in
Streven hebben gesignaleerd, iheeft een
belangrijke aanvulling gekregen in het
boek dat bij A. Koch verscheen onder de
redactie van de actieve architect-publicist Karl Otto. Als inleiding op deze anthologie van voorbeeldige verwezenlijkingen van de hedendaagse schoolbouw
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werden een paar korte, maar belangrijke
studies gepubliceerd over de plaats van
de schoolbouw in de evolutie van de
moderne samenleving (H. Becker), en
over de functie van het schoolgebouw in
een nieuw pedagogisch systeem (W.
Dressel). Karl Otto zelf vat de voornaamste resultaten samen van de nieuwe
schoolbouw, zoals ,deze zich in de anthologie voordoet. Zeer suggestief is de inhoudsopgave, waarin schematische plattegronden zijn samengebracht. Hieruit kan
men duidelijk de tendens naar een grotere
differentiatie en spreiding van het schoolgebouw aflezen. In het geheel worden 55
voorbeelden vrij uitvoerig beschreven
d.m.v. uitstekende foto's, plattegronden, doorsneden en schetsen. De aard
van het werk maakt de keuze van de
voorbeelden en het overwicht dat Duitsland hierbij krijgt aanvaardbaar. Het gnat
immers niet op de eerste plaats om een
kritische inventaris van al het beste —
dat hier overigens ruim vertegenwoordigd
is —, wel om het aanduiden en analyseren van een bepaalde evolutie. Het
bock is tot in het laatste detail verzorgd.
G. Bekaert
ROBERTSON, Alec, More Than Music.
— Collins, London, 1961, 256 pp., 21 sh.
De bijna zeventigjarige musicus verhaalt
met grote oprechtheid zijn levensgeschie
denis, deze wordt gedomineerd door zijn
liefde voor de muziek en door zijn religieuze onrust. Wat deze laatste betreft,
Robertson is een bekeerling, die eerst intrad bij de Benedictijnen, daarna aan het
Engelse priestercollege te Rome studeerde
en aldaar ook priester werd gewijd, na
enkele jaren in Londen gewerkt te hebben, qesaeculariseerd werd om daarna
een b:f.trekkelijke rust te vinden, mede
door de huip en hartelijkheid van goede
vrienden onder priesters en leken, vooral
ook bekeerlingen. Als musicus is hij vanzelfsprekend bijzonder geschikt om ons
in de Engelse muziekwereld van het
grootste gedeelte van deze eeuw binnen

te leiden. Een interessant boek, dat
echter voornamelijk musici en degenen
die het Engelse katholicisme van deze decennia kennen zal aanspreken.
W. Peters
DENIS, Maurice, Journal Mil. — La
Colombe, Parijs, 1957-1959, 228 pp., 228
pp., 269 pp., ge111.
Maurice Denis is door zijn schilderwerk,
zijn essays, zijn geschiedenis van de religieuze kunst, zijn veelzijdige publieke bedrijvigheid, zijn vele vrienden een vrij
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goed bekende figuur. De publikatie van
zijn trouw bijgehouden dagboek van 1884
tot 1943, het jaar van zijn dood, brengt
geen grondige wijzigingen in het beeld
dat men zich van hem had gemaakt, maar
verrijkt het, verfijnt het, maakt het zo
mogelijk nog sympathieker en menselijker. Op een ongedwongen wijze, alleen
voor zich zelf, legde M. Denis zijn indrukken vast, tekende hij zijn verwachtingen en teleurstellingen op, beschreef
hij zijn vreugde en ontroering bij de ontmoeting van mensen en dingen. En dit
stille, en toch actieve, leven is doorkruist
van ontmoetingen met schilders en schrijvers, met schilderijen, boeken en landschappen. Alles en alien observeert Maurice Denis zeer scherp en reageert erop
met een grote welwillendheid en toch
weer met een open kritische zin. Deze
laatste legt hij zelfs voor zijn eigen werk
niet af. Door dit dagboek leert men echter meer dan een persoon kennen. Men
komt in contact met een hele periode, die
het einde van de XIXe en de eerste helft
van de XXe eeuw omvat, vooral dan met
een bepaald aspect ervan, dat gewoonlijk
in de schaduw blijft bij de noodzakelijke
historische simplificaties: de dagelijkse
beleving ervan.
G. Bekaert
SCHREYER, Lothar, Christliche Kunst
des XX. Jahrhunderts. — Wegner Verlag, Hamburg, 220 pp., 40 pl., geb. D.M.
14.80.
Op een persoonlijke wijze neemt de Bauhaus-meester Lothar Schreyer stelling ten
overstaan van de christelijke kunst van
onze eeuw. In twee inleidende hoofdstukken heeft hij het over de sociale, artistieke en religieuze situatie waarin een christelijke kunst in onze tijd moet groeien.
Daarna beschrijft hij wat gepresteerd
werd in de katholieke en protestantse
wereld, zowel wat de architectuur als de
beeldende kunsten betreft. Als besluit onderzoekt hij de mogelijkheden en de gevaren van een nieuwe christelijke kunst

en de betekenis die het Christusbeeld erin
heeft. (Over dit laatste thema verscheen
intussen een lijvige studie van dezelfde
auteur). In een snort tweede deel geeft
de auteur uitvoerige verklaringen bij de
illustraties. Zowel in zijn theoretisch als
in zijn historisch-beschrijvend gedeelte
blijft het boek nogal fragmentarisch. De
authentieke waarde ervan ligt in de persoonlijke reactie op het fenomeen van de
kerkelijke kunst van onze tijd, die tot
uiting komt in een aantal scherpzinnige
bemerkingen.
G. Bekaert
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EINEM, Herbert von, Michelangelo. Urbanbiicher nr. 42. — W. Kohihammer
Verlag, 270 pp., 73 afb., D.M. 7.20.
De uitgevers overdrijven niet wanneer zij
dit boek van prof. von Einem van de
universiteit van Bonn op een lijn stellen
met de grote monografieen van Grimm
en Justi. Aan deze laatste is overigens
het boek opgedragen. In verschillende publikaties had von Einem zich reeds als
een Michelangelospecialist getoond. Hier
geeft hij ons een eerste synthese (voor..
bereiding van een groter werk), waarvan
men het belang niet over het hoofd mag
zien, als verscheen ze binnen de beperkte
grenzen van een pocket-serie. Expliciet
betrekt von Einem alleen de schilder- en
beeldhouwkunst in zijn overzicht. Volgens hem laten de voorstudies van de
bouwkunstige bedrijvigheid van Michelangelo nog geen synthese toe. Rustig
verhaalt von Einem het leven en beschrijft met een trefzekere nuchterheid
het werk. Op dit laatste vooral legt hij
de nadruk. Met dit boek van von Einem
leert men Michelangelo met nieuwe ogen
zien.
G. Bekaert
MUMFORD, Lewis, Kunst and Technik.
(Urban-Bucher nr. 31). -- W. Kohlhammer Verlag, 1960, 135 pp., D.M. 3.60.
De voordrachtenserie over de verhouding
van kunst en techniek in onze eeuw, die
de Amerikaanse publicist Lewis Mumford
in 1959 hield, blijft een belangrijk document. Mumford onderzoekt de verhouding
van kunst en techniek niet theoretisch.
Zijn beschouwingen zijn ingegeven door
een haast impulsieve reactie op de malaise van de wereld waarin wij leven.
Een grondvorm van deze malaise ziet
Mumford -- en hij heeft het wel bij het
rechte eind — in de hypertrofie van de
techniek met als noodzakelijke correlatie
een verzwakking van de kunst. Deze
twee domeinen van het menselijk bestaan
horen als een wederzijdse aanvulling bij
elkaar. Het is onze taak, willen wij niet
ten ondergaan, het evenwicht to herstellen. Voor deze taak zet Mumford zich in
deze voordrachtenserie geestdriftig in.
Zijn betoog is helder en welsprekend.
G. Bekaert
DIEHL, Paul Heinrich, Der Weg zur
Form. Kunstbegabung im Kindesalter. -Ernst Heinhardt Verlag, Miinchen-Basel,
1959, 136 pp., 221 ill., D.M. 16.—.
Necki is de kleine egel, die wij allemaal
wel kennen, al is het niet bij naam, als
mascotte in de auto, als speelgoed in de

kinderkamer, en zelfs als volwaardige
statuette in de living. Over de vader van
Necki heeft het Paul-Heinrich Diehl in
Der Weg zur Form. Hierin beschrijft en
ontleedt hij de ontwikkeling van de kunstzinnige begaafdheid van zijn broer Hermann vanaf zijn tweede tot zijn zeventiende jaar. P. H. Diehl is er zich van
bewust dat een dergelijke, ononderbroken
documentatie van uitzonderlijke betekenis
is voor de studie van de kindertekeningen
en met gewetensvolle nauwgezetheid noteert hij de omstandigheden die tot een
interpretatie van die tekeningen en van
de artistieke begaafdheid van het kind in
het algemeen kunnen bijdragen. De tekst
houdt zich dicht bij de illustratie, die
vanzelfsprekend het voornaamste deel
vormt van dit boek, maar getuigt tevens
van een diepe bezinning over de zin van
het artistieke fenomeen, vooral in onze
tijd. Dit laatste thema behandelt de auteur
uitvoerig in zijn nieuwe boek Grenzen
der Malerei.
G. Bekaert

PEDAGOGIE EN
PSYCHOLOGIE
FORTMANN, Prof. Dr. H. M. M., Werkelijkheid en waarde. Paul Brand, Hilversum, 275 pp., f 9,90.
PERQUIN, Prof. Dr. N.-S.J., Concrete
opvoeding, Paul Brand, Hilversum, 291
pp., 1961, f 8,90.
In de serie Tweelicht hebben bovengenoemde oud-redacteuren van Dux de opstellen, die zij het laatste decennium in
dit tijdschrift publiceerden, gebundeld. De
boeken vormen geen afgerond geheel, hun
eenheid bestaat daarin, dat het eerste verschillende onderwerpen behandelt vanuit
psychologisch, het tweede vanuit pedagogisch standpunt. Beide hebben dit pre,
dat zij frisch en onderhoudend geschreven
zijn en nogal uiteenliggende Bingen behandelen, waardoor voor variatie gezorgd is.
Bij de naam der serie Tweelicht denke
men niet aan het Germaanse Zwielicht,
doch versta hem als „eenzaam met twee
lichten of vensters, door een kozijn gescheiden". Aldus Van Dale's Groot
Woordenboek.
P. van Alkemade
DAWSON, Christopher, The Crisis of
Western Education. — Sheed and Ward,
London, 1961, 246 pp., 18 sh.
De belangstelling van Dawson heeft zich
de laatste jaren enigszins verschoven van
cultuurgeschiedenis naar opvoeding, niet
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van de enkeling, maar van de Westerse
gemeenschap. Reeds eerder heeft hij er
op gewezen dat de opvoeding geworteld
moet blijven in de christelijke beschaving,
wil de Westerse mens geen wangedrocht
worden. Hier bepleit hij opnieuw de bestudering van dit probleem, en wel op
universitair niveau. Als altijd is Dawson helder. overtuigend en even ruim als
diep in zijn visie op de moeilijkheden
waarin de Westerse mens en de Westerse
W. Peters
beschaving zich bevinden.
RODHE, Hubert, Mensch ohne Gott.
Erzieihung im atheistischen Materialismus. (Reihe: Das padagogische Gesprach
— Aktuelle Veroffentlichungen des Willman-Instituts M
V iinchen/Wien.) ---, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1961, 128 pp.
Overzichtelijk vulgarisatiewerkje, waarin
duidelijk de hoofdlijnen worden geschematiseerd van de nieuwe socialistische
opvoeding in Oost-Duitsland. Schrijver
toont aan hoe heel het socialistisch
schoolwezen in de D.D.R. wordt gekopieerd op de atheistisch-marxistische
Sowjetpedagogie. Belangrijk zijn vooral
de citaten uit „Entwurf einer Grundkonzeption fur das Lehrplanwerk - (Verlag
Volk und Wissen Leipzig, 1959). -- Wie
enigszins vertrouwd is met de literatuur
van onze officiele ( = socialistische)
schoolihervormers in Belgie, staat verrast
een echo te herkennen van volgende verklaring: „Die Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands hat bei der sozialistischen
Umgestaltung unseres Schulwesens die
Aufmerksamkeit aller Lehrer und Erzieher vor allem auf folgende Aufgaben
gerichtet: die Einfiihrung des polytechnischen Unterrichts, die Einheit von
Theorie and Praxis, von Unterricht und
produktiver Arbeit, die Herausbildung des
sozialistischen Bewustzeins und die Erziehung zur sozialistischen Moral sowie
die Durchsetzung der Prinzipien der sozialistischen Kollektiverziehung-. (p. 31)
A. Cauwelier
ELLERBECK, Dr. J. P. W., De wereld
van de zieke mens. Een psychologische
benadering van het ziek-zijn. -- De
Toorts, Haarlem, 1961, 171 pp., geb.
f 9.50.
Wat is de zin van het ziek-zijn in het
leven van de mens? Deze centrale vraag
wordt door de schrijver in al haar aspecten belicht: het ziek-worden, het ziekzijn; personen en menselijke verhoudingen
rond het ziekbed; het gezond worden; het
sterven. Aansluitend bij de verschillende
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aspecten worden de vele concrete situaties, verhoudingen en taken beschreven
en zeer behartenswaardige wenken ten
beste gegeven. Aldus wordt het praktisch
detail teruggeplaatst in het geheel van
het ziek-zijn als levenservaring van de
mens. Tevens wordt het vanuit dit geheel
deugdelijk verantwoord. Er is slechts een
kleine schaduwzijde aan deze werkwijze:
de ontleding van en de bezinning op het
ziek-zijn in zijn menigvuldige aspecten
wordt soms wat overwoekerd door de
praktische details, zodat de eigen wereld
van de zieke mens niet meer in alle
scherpte naar voren treedt. Eenmaal (bij
het behandelen van het sterven) komt het
tegengestelde euvel voor: dit onderwerp
wordt in de laatste twee hoofdstukken
behandeld. Doch het eerste bestaat uitsluitend uit meer theoretische uiteenzettingen van de houdingen tegenover de
dood. Het tweede, een zeer waardevolle
bezinning van praktische aard, staat er
dan ook zeer los van. Deze onvolmaaktheden nemen niet weg dat dit boek aan
te bevelen is aan alien die in de verpleging een taak vervullen. Ook zij die meer
toevallig met zieken in aanraking komen,
zullen er een wijze gids vinden om zich
in te leven in de wereld van de zieke
R. Hostie
mens.
GRUBER, Alois, Jugend im Ringen und
Reifen. — Herder Verlag, Wien, 1961,
(2e, herziene uitgave), 304 pp., S. 90.
De lichamelijke en geestelijke rijping van.
de 12- tot 20-jarigen, hun sociaal-psychologische moeilijkheden, en inzonderheid
hun sexuele en godsdienstige ontwikkeling worden — hoewel een groot deel der
publikaties van het Duitse taalgebied
hierbij verwerkt is — op overzichtelijke
en daarenboven aangename wijze beschreven. Daar het geschreven is vanuit
een gezond christelijk standpunt en tevens
door een opvoeder die een rijpe en zowel
praktische als experimentele ervaring bezit, dient dit boek aanbevolen te worden
aan al wie de jeugd in haar groei ter
zijde wil staan.
F. Cuvelier
COCLE, Jan, Mannen voor morgen.
Wellevendheidsvoorschriften voor model'.
ne jongens. — Standaardboekhandel,
Antwerpen, 1961, 160 pp., ingen. Fr. 70.
Dit werkje komt een zeer reele behoefte
tegemoet: aan de Vlaamse jongen een
veilig vademecum bezorgen voor het verwerven van omgangsvormen en wellevendheid. Wie b.v. aan de universiteit
de lompheid en de onhandigheid van
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onze Vlaamse jongeren gadeslaat, weet
dat dit een dringende noodzakelijkheid is.
E. H. Cocle biedt hier een bijdrage tot de
echte „Vlaamse beweging"! Het boek zal
aanstekelijk werken. Het is modern en
gezond, prettig geschreven, helemaal niet
betweterig of preuts. Alle levensmilieus
van de moderne jongen worden op de
korrel genomen en telkens wordt de juiste
toon getroffen in tips en suggesties. Nergens verzandt schrijver in etiquette of
snobisme, steeds laat hij de wellevendheid
ontspruiten uit echte lief de en echte eerbied. (De inhoud is veel evenwichtiger
en levensechter dan de „klaroenende - titel — jammer! laat vermoeden. Sommige illustraties van Raf Coorevits zijn
een tikje te week). Wij hopen dat dit
boek doordringt in alle scholen en dat er
ernst mee wordt gemaakt. Dat dus ook
de leraren zelf het voor-leven!
A. Cauwelier

SOCIOLOGIE
DERKS, W. P. J., Dienstbaarheid in en
door zelfstandigheid, Boxtel, St. Charles,
Esch, Witte Paters, 82 pp., f 2,50.
Dit werk dat handelt over de zin en de
waarde van de middenstand is een ge-j
deelte van een proefschrift dat onder de
titel „Naar een gezonde middenstandsideologie" door de schrijver in 1956 werd
verdedigd aan het Angelicum te Rome.
Uit genoemd proefschrift heeft de auteur
in dit boekje aan de orde gesteld de
hoof dstukken betreffende de elementen
van een verantwoord middenstandsbeleid.
Duidelijk heeft de auteur aangetoond dat
de middenstand een waardevolle maatschappelijke groep is, die haar basis vindt
in een zekere evenwichtige concretisatie
van individualiteit en socialiteit in en
door de functie. Zolang deze twee aspecten, individualiteit en socialiteit, in een
hogere synthese, dat is in een leven op
persoonlijk niveau geIntegreerd worden,
zal de positieve waarde geen droombeeld
blijven.
J. v. Lierde
SMITH, Ashely, The East-Enders. —
Secker and Warburg, London, 1961, 187
pp., 12 sh. 6 d.
De socioloog die hier aan het woord is,
werd zelf in het hartje van het East End
geboren. Het is voldoende er op te wijzen dat East End in bijna ieder opzicht
het tegenovergestelde is van West End:
het zijn Londen's twee uitersten. Voor

wie, zoals de auteur, het East End kent
en ervan houdt, ligt er achter de armoe
de, vervallenheid, de rook en het vuil,
meer menselijkheid dan in het sjieke
West End. Voor wie zich interesseert
voor Londen en zijn zeer gemengde bevolking is dit tweede deeltje uit de serie
Life in Britain fascinerende lezing; in
niet geringe mate is dit te danken aan de
levendige wijze waarop schrijver zijn
visie op dit stadsdeel geeft.
W.P.

VARIA
TRIMBOS, Dr. C. J. B. J., Gehuwd en
ongehuwd, met illustraties door Ted
Schaap, Paul Brand, Hilversum, 1961,
227 pp., ing. f 6,90.
Dit sympathiek en geestig verzorgde boek
is meer dan de som van twee jaar spreken voor de K.R.O.-microfoons. Natuurlijk, het boek is geen volledige verhandeling: „Daarvoor is het veel te fragmentarisch. Het bevat slechts beschouwingen
over een beperkt aantal onderwerpen",
zoals de auteur vooropstelt. Toch heeft
deze bundeling een merkwaardig karakter
van volledigheid, die zonder twijfel
voortkomt uit de ene visie, die aan alle
beschouwingen ten grondslag ligt. En die
ene visie beheist het menselijk en intermenselijk karakter van de sexualiteit, met
als onmiddellijke conclusie, dat de geslachtelijkheid op alle niveau's van het
mens-zijn haar plaats heeft, en dat zij vol.
komen onverdiend de voetveeg is geworden van een onwaarachtige kijk op
de mens. Dr. Trimbos' uiteenzettingen
zijn niet te classificeren als „modern - of
„ouderwets - ; zij staan boven dit onderscheid, en bevatten alles wat er aan positiefs ligt in beide woorden. Altijd worden
zij gedragen door een blijmoedige kijk op
de mogelijkheden van de mens, door een
scherpzinnig en fijngevoelig vermogen tot
aanvoelen van de situatie van „gehuwd
en ongehuwd", en tenslotte door een respectabel gezond verstand en gevoel voor
humor, die zijn uiteenzettingen zo innemend en licht van toets maakt. De eenheidsvisie zorgt er ondertussen voor dat
de behandeling van problemen als voorlichting, zelfbevrediging, verliefdheid en
partnerkeuze, „eisen, geven en ontvangen", het ongehuwde bestaan, niet onzakelijk behandeld warden, terwijl „zaken - als sexueel misbruiken van kinderen,
contactbureaus, kunstmatige bevruchting,
adoptie en p.o. niet „verzakelijkt - wor-
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den. Wil men de menselijke virtuositeit
van de schrijver op meer opvallende wijze
aan het werk zien, dan behoeft men
slechts te wijzen op de behandeling van
kwesties, die hetzij traditioneel, hetzij
vanuit hedendaagse problematieken, bijzonder epineus zijn: puberteits-onanie,
sexualiteit in de verloving, persoonlijke
vriendschap voor homofielen, dynamisch
standpunt t.a.v. anticonceptionalia, enz.
Niet dat op deze detailkwesties de nadruk ligt; maar wie geneigd is om de behandeling van moeilijke problemen als
toetssteen te beschouwen voor de competentie van een auteur, zal zich telkens
weer ervan kunnen overtuigen, dat we
hier met een bijzonder innemend, wijs en
bemoedigend bock te maken hebben.
F. J. van Beeck
Modern niet-godsdienstig humanisme.
146 pp. Dekker en v. d. Vegt, Nijmegen,
1961, f 4.90.
De Nijmeegse wijsgerige faculteitsvereniging Thaumasia publiceert in dit
boekje de lezingencyclus die zij liet houden over het humanisme. Dr. H. Bonger
en Dr. J. P. van Praag waren de authentieke humanistische sprekers; daarnaast
spraken Prof. W. Banning en Prof. P.
van Stempvoort. Het belangrijkste stuk
in het boekje is de bijdrage van Prof. E.
'Schillebeeckx, waarin hij, tegenover de
humanisten, de redelijk noodzakelijke
fundering van de Godsgedachte uiteenzet. De hemel moge hedendaagse theologen als Schillebeeckx en Rahner behoeden voor nog verdere taalverbijstering
en hun zowel helderheid van ideeen als
van uitdrukking schenken.
J. van Heugten
BRAND, Prof. Dr. W., Bevolkingsexplosie. — Em. Querido, Amsterdam,
1961, 160 pp., f 1,75.
De demographic staat nog in een beginstadium. Men kan feitelijk nog niet van
„wetenschap" spreken. Leerstoelen in
deze hoogstgewichtige aangelegenheid bestaan practisch nog niet. Prof. Brand is
zich dat natuurlijk bewust; wanneer hij
in een geIndustrialiseerde maatschappij
een daling van het geboortecijfer voorstaat, dan is dat zijn goed recht. Hij zal
zich verheugen als anderen, wetenschap-.
pelijk verantwoord, een andere oplossing
voorstaan. Men zal zich echter moeten
realiseren, dat bij dit probleem het gezin
primair is; dat er een natuurwet, d.i. goddelijke wet, bestaat. Dit is niet iets bijkomstigs, maar fundamenteel en essen-
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tieel. Prof. Brand beschikt over een groot
feitenmateriaal, wat hij, vanuit zijn stand.punt, kundig verwerkt. Het is een bijdrage in een brandende kwestie, die werkelijk de belangstelling en studie vraagt,
oak van katholieke geleerden.
C. Minderop
Mens en Medemens-Serie. Ir. J. M. OSSEWAARDE, Bedrijf en wetenschap. —
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1961,
138 pp., f 3.25.
Na een hoofdstuk betreffende het begrip
wetenschap en beleidsvoering, wordt
daarna uitgeweid over wat als tack van
de topleiding moet worden gezien, dat is:
het nemen van beslissingen, het geven
van leiding en het dragen van verantwoordelijkheid. Vervolgens worden aspecten belicht als: organisatie, communicatie enz. Alhoewel weinig nieuws in
het boekje staat en het hier en daar wat
te veel aan de oppervlakte blijft, kan het,
in verband met de duidelijkheid waarmee
de problematiek wordt gesteld, voor
leiders en toekomstige leiders in het bedrijfsleven ongetwijfeld nuttig zijn er
kennis van te nemen.
J. v. Lierde
()OMENS, G. J., Hoepel op. Navolging
van Christus in deze tijd. — Reeks
„Nieuwe Geluiden - , Lannoo, Tielt, Den
Haag, 1961, 192 pp., ing. f 7,58, geb.
f 7,80.
Deze bundel van een honderdtal korte
schetsen is heel leesbaar, heel verscheiden, alleen nogal overladen, weinig kritisch, en met een zelfingenomen pose die
nergens geheel wordt afgelegd. Bij die
pose hoort de tweede titel, die beslist
verkeerd is. Want de schetsen behelzen
wel een honderdtal ontmoetingen met
Christus, met een geheimzinnig iemand in
velerlei vermomming, maar nooit is het
de authentieke Heiland. Het is een zacht
humanist, een vernuftig moralist, een
geestig speler, een paradoxale schim; hij
kan een moment van inkeer, van bezinning, van goedheid of van doorzicht
voorstellen, maar nooit (menen wij) een
warm , gebed of een ware godsdienstige
ontmoeting ... En we vragen hierbij aan
de uitgever dat hij het „nieuwe geluid als een zwaardere godsdienstige klok zou
laten klinken; we vragen aan de schrijver
dat hij zijn onbetwistbaar talent zou uitzuiveren, minder wellicht versnipperen,
met een grotere zelfvergetelheid richten
naar een meer geheimzinnige, een veel
dieper vernieuwende godsdienstigheid.
Em. Janssen
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NOREL, K., Ons koninklijk gezin uit en
thuis. Zwolle, La Riviëre & Voorhoeve,
142 pp., f 6,90.
Het 25-jarig huwelijk van koningin en
prins bood de schrijver van dit rijkelijk
geillustreerde boek de gelegenheid het
koninklijk gezin in woord en beeld het
yolk nader te brengen. Reeds vroeger
verscheen van dezelfde hand een boekje
over de vier prinsessen ,,Vier zonnekinderen". Zoals de titel aangeeft, beperkt
de auteur zich niet tot het familieleven
te Soestdijk, doch volgt de koninklijke
familie, vooral Prins Bernhard, ook op
vele reizen. Een hoofdstuk heet zelfs
„Onze reizende ambassadeur".
P. van Alkeamde
Argeloos begin. Foto's Rees Diepen,
tekst Nanny Snijders-Oomen. De Toorts,
Haarlem, f 7,90.
Rees Diepen en Nanny Snijders-Oomen
hebben, met oog en hart voor kinderen,
ruim vijftig voortreffelijke foto's van kinderen in allerlei kinderlijke situates, in
dit rijk uitgegeven boek verzameld en van
bijschrif ten voorzien. Zij noemen het
„Argeloos Begin" en het „argeloze - is
een der aantrekkelijkste eigenschappen
van dit mooie werkje. P. van Alkemade
PHILBERTH, Bernhard, Christliche Prophetic und Nuldearenergie. Nurnberg,
Glock und Lutz, 1961, 256 pp., geb.
D.M. 9,80.
Het eerste deel van dit boek is een moedig
en christelijk pleidooi tegen kernwapens.
De grondgedachte ervan luidt: „Die
Nuklearenergie treibt uns zwar nicht
zwangslaufig dem Ende in die Arme.
Aber sie stellt das Ende alarmierend in
den unmittelbaren Bereich des Mäglichen" (p. 52). Wegens de oncontroleerbaarheid der kernwapens en wegens
het feit dat zij om .effectief te zijn direct
door de bevoegde militaire autoriteiten
moeten aangewend worden, „ (ist) der
Fortbestand aller nur noch eine Frage der
Zeit and des Zufalls" (p. 146). De enige
oplossing ligt in godsvrucht, „aber nicht
Gott beten die Menschen an, sondern sich
selbst" (p. 160). Moet men zich dan niet
verdedigen? Niet met middelen die onethisch zijn, en overigens: „Kein Staat,
dessen Macht auf eine antichristliche
Ideologie gegrUndet ist, wiirde ein wahrhaft christliches Volk militarisch je zu
unterwerfen trachten" (p. 166). — Dit is
allemaal heel waar, en verdient van de
daken geroepen te worden, maar op deze
moedige uiteenzetting laat schr. een inter-

pretatie van de Apocalyps volgen, die
naar zijn gevoelen de hoofdstelling moet
zijn, doch die o.i. zijn ati-nucleair betoog
reduceert tot profetische bespiegelingen
die in een ander soort literatuur thuishoren. Het is natuurlijk mogelijk dat Londen of New York bedoeld worden met de
„grosze Buhlerin", en dat de twee grote
dieren die uit de zee resp. het land opduiken na de zevende bazuinstoot de
Verenigde Staten resp. de Sovjet-Unie
zijn, maar wij zouden onze argumentatie
tegen kernwapens toch liever niet steunen
op het geheimzinnige boek van Johannes.
M. Grammens
DAVY, Charles, Towards a Third Culture. — Faber, London, 1961, 178 pp.,
18 sh.
Schr. tracht de steeds dieper wordende
kloof tussen de klassiek-humanistische en
de wetenschappelijk-technische beschaving te overbruggen door enkele suggesties omtrent een derde beschaving. Deze
wordt nergens beschreven, maar de tekorten van de twee andere beschavingen vormen een eerste uitgangspunt om
de derde te ontdekken en te bepalen.
Schr. is iemand die nadenkt, maar ,de
vrucht van zijn nadenken is nog erg on.rijp. Maar hier en daar opent hij interessante perspectieven op een moeilijk
probleem dat om oplossing vraagt.
W. Peters
LANCASTER, Osbert, Signs of the
Times, 1939.-1961. — Murray, London,
1961, 144 pp., 21 sh.
Voor het aantal pagina's leze men: ongeveer vijf honderd cartoons. De eerste is
gedateerd januari 1939, de laatste juli
1961. Zij hebben als onderwerp vrijwel
ieder aspect van het leven in Engeland
gedurende de laatste twintig jaren. De
tekeningen zijn altijd geestig; de onderschriften zijn helaas niet altijd even puntig, terwijl het soms moeilijk is de point
er van te begrijpen: daar moet men al die
tijd eigenlijk in Engeland voor geweest
zijn, met bovendien een goed geheugen.
W. Peters
JOMIN, Henri S.J., La Chine. Flammarion. Paris, 218 pp., 7 N.F.
In de serie Vues chretiennes sur heeft
H. Jomin, oud-rector ener katholieke universiteit in China, dit bijzonder goed geinformeerde werkje over het huidige
China gepubliceerd. De auteur beschrijft
de tegenwoordige situatie van het land
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aan de hand van bijna uitsluitend Chi-.
nese, communistische bronnen, tijdschriften, kranten, rapporten, regeringsuitlatingen etc. Zijn doel is een zo goed mogelijk
inzicht in het China van Mao Tse Tung
te geven en hij slaagt daarin op verrassende wijze. Eerst in het laatste hoofdstuk schrijft hij over de geloofsvervolging.
P. van Alkemade
HUXLEY, Julian (Ed.), The Humanist
Frame. — Allen and Unwin, London,
1961, 432 pp., 37 sh. 6 d.
In deze bundel essays zijn zes en twintig
humanistische geleerden aan het woord,
die te samen tamelijk wel het gehele leven
vanuit de humanistische hoek beschouwen. Recht, sociologie, economie, huwelijk, de kunsten, opvoeding, enz. komen
alle ter sprake. Irriterend voor de niethumanist is een zich voortdurend herhalend jargon, dat het vertrouwen in het
beweerde enigszins ondermijnt. Overigens
moet gezegd worden dat de opstellen
vooral om de evidente eerlijkheid van
overtuiging indruk maken. Daardoor was
het overbodig om een polemische toon
aan te slaan, en het is slechts een enkele
keer dat een schrijver meent uit de weg te
moeten gaan om godsdienstige meningen
wat primitief of belachelijk voor te stellen
(waar dit gebeurt, zoals bij het vermelden
van het probleem van het lijden, blundert
de schr. er lustig op los; cfr. p. 369). Voor
de christen is het een ernstig boek, maar
overigens deprimerend en uitzichtsloos.
W. Peters
STANTON, Hannah, Go well, Stay well;
South Africa, 1956-1960. — Hodder and
Staughton, London, 1961, 254 pp., 16 sh.
Schrijfster, die economie en theologie gestudeerd heeft, ging in 1956 naar ZuidAfrika am daar midden in de rassenstrijd
terecht te komen. Als zendelinge koos zij
de zijde van de zwarten, hetgeen haar in
de gevangenis deed belanden. Haar ervaringen, maar ook Naar visie op het rassenvraagstuk warden in zeer goed proza
met grote vlotheid verhaald. W. Peters
JENNINGS, Elizabeth, Every Changing

Shape. — Deutsch, London, 1961, 240 pp,
25 sh.
De bekeerlinge-dichteres waagt zich in
deze verzameling opstellen aan het thema
poezie-mystiek. Zij doet dit door middel
van korte, op zich staande studies over
dichters, mystici of beiden. Zo bespreekt
zij Augustinus, Juliana van Norwich, de
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grote Teresia en St. Jan van het Kruis,
alsook Herbert en Vaughan, Peguy, Hopkins en Eliot, Bernanos en Simone Weil
en enkele anderen. De essays zijn op zich
wel interessant, maar tezamen genomen
zijn ze weinig overtuigend, en de reden
hiervan is dat ze de noodzakelijke diepgang missen.
W. Peters
AGEL, Henri, Repertoire analytique de
80 courts-mitrages (en 16 mm). Les Editions de l'Ecole, Parijs, 1961, 208 pp.
Een selectie van korte, documentaire films
die geschikt zijn voor filmstudie. Voor
elke opgenomen titel wordt benevens de
naam van de realisator, de duur van de
band en de verdeler in Frankrijk, een bespreking van een tweetal bladzijden gegeven. Alhoewel afgestemd op Frankrijk,
oak daarbuiten bruikbaar.
R. S.
PANK, W., De honger in de wereld. —
De Vroente, Kasterlee, 1961, 208 pp.,
ing. Fr. 85.
De Duitse uitgave van dit werk kende
een uitzonderlijk succes in Vlaanderen en
Nederland, waar het doorging als een
der degelijkste en best gedocumenteerde
inleidingen tot de kernvraagstukken van
de ontwikkelingslanden. De Nederlandse
vertaling werd met de meest recente gegevens aangevuld.
J. Kerkhofs
BAHR, Hans Walter, Die Stimme des
Menschen. Briefe and Aufzeichnungen
aus der ganzen Welt 1939-1945. — Piper-Verlag, Miinchen, 1961, 602 pp.
Dit boek is enig in zijn soort: het verzamelt getuigenissen van reeds overleden
oorlogsslachtoffers, en dezen komen uit
alle getroffen landen. Brieven, gedichten,
dagboeknota's, fragmenten van verhalen,
— van bekende schrijvers en geleerden
of van onbekende soldaten en burgers, --van communisten of gelovigen allerhande, — in alle toestanden en omstandigheden: strijd, concentratiekamp, verzet, eenvoudig waarnemen! .... Wij beschouwen
dit boek als een bijna weergaloos menselijk document, dat wij aandachtig en langzaam moeten leren peilen en aanwenden.
Wij mogen ons met de grote namen niet
vergenoegen: de Saint-Exupery, Virginia
Woolf, Simone Weil, Edith Stein, Stefan
Zweig, Nagai .... ; wij mogen er niet
alleen de Vlamingen uit halen: Van Baelen, Brunclair, Robert Mussche, Zielens;
of de Nederlanders: Walraven, Sneevliet,
Hos en Weijand; wij mogen niet slechts
wijzen op grote vergetenen: Titus Brands-
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ma, zelfs Huizinga (waarom Patton wel
en Rommel niet?) Wij aanvaarden
het zoals het is, onvermijdelijk onvolkomen maar met heel grote verdiensten; en
naargelang wij zijn teksten aandachtiger
opslaan, worden we ons beter bewust
van de hedendaagse tijdgeest, de zo duidelijke erfgenaam der tragische oorlogsEm. Janssen
jaren.
LUYKX, Theo (hoofdred.), Liber Me-

morialis. Rijksuniversiteit te Gent, 19131960. Deel IV: Faculteit der Weten.
schappen. Faculteit der toegepaste Wetenschappen. Uitgave van het Recto.raat, Gent, 1960, 498 pp.
Dit vierde en laatste deel van het hoogstaande Liber Memorialis der Gentse
rijksuniversiteit is in dezelfde geest opgesteld als de vorige drie delen (zie Streyen, XV, 1961-1962, p. 192). Niet minder dan 136 professoren en leerkrachten
die bij koninklijk besluit werden benoemd,
komen er in voor, met een korte biografie
en een zo volledig mogelijke bibliografie.
Vermelden wij nog dat op het eind van
dit vierde deel een alfabetisch register
staat van de bibliografieen die in de
vier delen van het Liber Memorialis
voorkomen. Niet alleen de universiteit
maar ook en vooral de hoofdredacteur
Prof. Theo Luykx kunnen wij slechts
dankbaar zijn voor dit kostbaar consul-.
M. Dierickx
tatiewerk.
SCAILTEUR, Camille, Le contribuable
et 1'Etat, in Etudes morales, sociales et
juridiques. Librairie de l'êdition universelle, 88, rue Royale, Bruxelles, 1961,
180 pp., Fr. 90.
In een klaar betoog behandelt de auteur
de morele aspecten van de fiscaliteit. Na
een historisch overzicht van de fiscale
moraal wijdt hij achtereenvolgens zijn
aandacht aan de belastingsplicht als zodanig, haar draagwijdte, de moraliteit
van de belastingontduiking: in dit hoofdstuk worden meerdere opwerpingen die
de ontduiking menen te kunnen goedpraten, telkens weer ontzenuwd, vanuit criteria die vooral steunen op positieve gegevens waarover de auteur als hoop
ambtenaar van de Belgische financiele
administratie beschikt. Na de psychologie
van de belastingplichtige te hebben ontleed, besluit hij deze fiscale plichtenleer
met een analyse van de plichten die de
Staat heeft op dit domein. Het werk getuigt van een evenwichtig oordeel, verbergt de reele moeilijkheden, die dit
hoofdstuk der beroepsmoraal biedt, niet

al te gemakkelijk achter algemene beginselen, en durft positie kiezen en op harde
plichten wijzen op een, voor een doorsnee-Belg, zo weinig sympathiek terrein
als de belastingplicht.
F. Van Neste
HOLTHAUS, H., Neue Geschichten aus
der Zachurei, — J. Knecht, Frankfurt/M.,
1961, 140 pp., geb. D.M. 7,80.
De auteur situeert in een denkbeeldig
land, waarin men het Duitse Wirtschaf tswunder nog net even voor is, de merkwaardige denk- en levensgewoonten van
de bewoners. Niet alle vondsten zijn even
origineel of grappig: maar er komt toch
menige, kostelijke schets in voor, zoals
die waarin beschreven wordt hoe de mensen zoveel mogelijk comfort meeslepen
bij hun terugkeer naar de natuur, die hun
veel te natuurlijk voorkomt. De toon is
nergens bitter, maar de frisse humor hekelt vaak des te efficienter de vele kleinmenselijke dwaasheden van onze samen
leving.
H. Jans

Windroos-Serie. ANDREUS, Hans,
Groen land, gedichten. U.M. Holland,

Amsterdam, 1961, 30 pp., ingen. f 3.90.
Vreemd land, vreemd lichaam, afscheid
van een huis, zo noemde Andreus enige
van zijn nieuwste gedichten. „Wij zijn
nog vrij lang / gelukkig geweest", heet
het berustend. Dit zijn verzen, vanuit een
impasse, een tussenland geschreven. Het
is de dichter onmogelijk, het blijvende te
vinden: „Mijn mond, mijn hele lichaam
denkt: / het goede lichaam het vertrouwde / is hier niet". Mild en vooral niet te
zwaar op de hand wordt deze onvervuldheid, dit tragisch niet kunnen aarden, uit-.
geschreven. Tot in de vaak vermoeide
vorm van deze gedichten wordt de onmacht uitgedrukt, om tot een nieuw begin, een positieve inzet of levensrichting
te komen. Het land is groen en het bloeit,
maar wantrouwig als hij is woont hij er
niet echt: „en slaap maar en slaap" zo
eindigt de bundel. De rasechte dichter die
Andreus is, weet niettemin van deze onvervuldheid soms prachtige poezie te
maken.
Huub Oosterhuis

Windroos-Serie. TIELMAN, Inge, Leg
je oor aan, gedichten. U.M. Holland,
Amsterdam, 1961, 44 pp., ingen. f 3.90.
Een schreeuw om menselijke verstandhouding en wederzijds begrip. Een schreeuw,
ongearticuleerd en pathetisch, van „een
wild hart". Een fanatiek en dwingend,
haast losgeslagen grijpen naar „de ander'',
een ander als een soort verlosser „jij jij
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Uitgewogen poezie is dit allerminst,
het zijn flarden van een alleenspraak die
gesprek wil worden. Een bewogenheid
die naar grote, heel vaak twijfelachtige
woorden grijpt („schal een trompet aan
het bed van mijn armed') en voortdurend
ontspoort. Maar een oprechte bewogenheid. En het bewustzijn, dat de ander de
enige leefmogelijkheid is, de enige moge,lijkheid ook tot poezie. „Wat is een gedicht? / Dat ben pr. Van tijd tot tijd
moet er zoiets geschreeuwd worden, al
klinkt het niet altijd even verstaanbaar.
Huub Oosterhuis
Windroos-Serie. VERHOEF, Jan, Requiem, gedichten. U.M. Holland, Amsterdam, 1961, 38 pp., ingen. f 3.90.
Dit belangrijke debuut van Jan Verhoef
vraagt meer aandacht dan op deze plaats
gegeven kan warden. Een enkele aankondiging moge bier volstaan. In vergelijking van veel zogenaamde post-experimentele poezie heeft deze bundel iets van
een nieuw begin, omdat bier gesproken
wordt vanuit een bewust gekozen verantwoordelijkheid voor de mensen en de toekomst, ook en vooral voor de mensen-bijuitstek, de doden. Humanitaire poezie,
die poezie blijft, en zich bijna altijd podtisch verantwoorden kan. Dood en leven
en menselijke waardigheid, aan de orde
gesteld binnen de ruimte van een gelovige
visie. Met een grote, soms wat zwaar
moedige ernst volgehouden, thematisch
wat beperkt. Maar van een christen die
evident een dichter is, en die men vol
vreugde herkent.
Huub Oosterhuis

Windroos-Serie. POORT, Coert, Mannenwerk, gedichten. U.M. Holland,

Amsterdam, 1961, 44 pp., ingen. f 3.90.
Coert Poort is misschien een van de
meest verwaarloosde dichters van de
laatste jaren. Door een niet-begrijpende
kritiek in een isolement gedreven, ontkomt hij weliswaar ook in deze bundel
niet geheel aan het gevaar van een steriele geheimtaal; maar uniek, dunkt mij,
is de wijze waarop hij zijn isolement
vruchtbaar tracht te maken, door nl. vanuit een nulpunt aan menselijke zekerheid,
vragend en schrijvend, zichzelf in zijn
pure existentie te vinden: „een boom zonder takken / waar ik kan zitten / zwijgend
/ onomwonden". Het vertrouwde in frage
durven stellen, om het dieper te hervinden: „En ook ik / zou je weer helemaal /
moeten missen / en zoeken / en vinden".
Zo schrijvende leven is „Mannenwerk-poezie „alleen voor dichters". Maar de
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bezinning die Coert Poort waarmaakt,
zou wel eens een dienst kunnen zijn aan
allen, die niet bereid of in staat zijn het
poetisch ambacht met zoveel ernst te beoefenen.
Huub Oosterhuis

POCKET-BOEKEN
Phoenix-pocket, RICHARDS, J. M., Moderne architectuur. — W. de Haan N.V.,
Zeist; N.V. ;Standaard-boekhandel, Antwerpen, 1961, 152 pp., ge111.
Dit boekje over de moderne architectuur
is vooral op Engeland en Amerika, en
dank zij wellicht de bewerker, ook enigszins op Nederland georienteerd. Dat heeft
zijn goede zijde: op zo'n uitgebreid terrein moet men zich beperken, vooral in
een pocket-uitgave. Het nadeel is, dat wij
over verschillende landen en bouwmeesters niets of zeer weinig vernemen. Wel
tracht een opgave van verschillende boeken, toegevoegd aan de tekst, daaraan
tegemoet te komen. Wanneer wij evenwel beoordelen wat ons geboden wordt,
kunnen wij tevreden zijn. De schrijver is
zelf architect en spreekt dus als kenner
over zijn onderwerp. Hij doet dit bovendien op zeer aantrekkelijke wijze zodat wij dit werkje graag aanbevelen.
C. de Groot

Aula-boeken. Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
JANTZEN, Hans, Middeleeuwse kunst
in overgang.
Dit is wederom een uitstekend boek in de
Aula-serie. De vermaarde kunsthistoricus
Hans Jantzen behandelt bier een uiterst
boeiend en toch minder bekend hoofdstuk
uit de kunstgeschiedenis: de tijd van de
Ottoonse kunst. Het is vooral de periode
van de prachtige miniaturen en de uitbundige, misschien wat barbaarse, sieraden. Ook de bouwkunst kreeg toen mooie
kansen. Over dit alles vertelt Jantzen op
deskundige wijze. Dit boek zal met vrucht
door velen worden gelezen of minstens
geraadpleegd.
C. de Groot
I. M. BOCHENSKI, Wijsgerige methoden in de moderne wetenschap. Vert.
f 2.25. — De bekende Dominicaan schrijft
in dit boekje over de nieuwe wegen en
methoden der logica; hij doet dit op zeer
bevattelijke en populaire wijze.
E. N. DA COSTA ANDRADE, Grondbegrippen van de moderne fysica. Vert.
f 3.50. — In dit werk van de Engelse
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geleerde treedt vooral naar voren het
moderne inzicht in de niet meer geldende
starre absoluutheid der natuurwetten.
Luis DIEZ DEL CORRAL, De ontvoering van Europa. Vert. f 3.50. ---, Een
belangrijk boek in de trant der werken
van Ortega y Gasset, Huizinga en andere
cultuurfilosofen. Het bevat een uitvoerige
beschouwing van onze tijd vanuit historisch oogpunt.
FRUIN, Robert, Het Noorden op weg
naar zelfstandigheid.
Dr. J. W. Smit heeft twee lange artikelen
van Fruin, het ene over het beleg en ontzet van Leiden, het andere een kritiek
op Motley, verenigd en het geheel bovenstaande titel gegeven. Fruin te lezen is
altijd de moeite waard.
Keerpunten in de fysica. Vert.
Dit belangrijke boekje bevat een serie
lezingen, in 1958 te Oxford gehouden
door vakgeleerden, over de grote „keenpunted' in de natuurwetenschap.
EMMET, E. R., Logisch denken. Vert.
Deze Engelse geleerde biedt met dit werk
niet een dor handboek over logica aan,
doch een zeer leesbaar betoog over wat
men de ruggegraat van de Westerse geest
zou kunnen noemen.
ZBINDEN, Hans, De bedreigde mens.
De Zwitser Hans Zbinden bundelt hier
een aantal opstellen, die alle circuleren
rond het thema „de geestlijke en sociale
situatie van deze tijd". Hij ziet zowel de
donkere vlekken als de lichtpunten.
MURPHY, Gardner, De geestelijke evolutie van de mens. Vert.
In dit merkwaardige, stimulerende boek
schrijft Murphy over de huidige toestand
der mensheid, over haar evolutie-moge .
-lijkhedn,artoms.Dhednag
mens staat op de drempel ener algemene
kentering en vernieuwing.
Prisma-boeken. Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
MARSH, Ngaio, Moord in de studio.
Vert.
Ngaio Marsh is een der beste crimestoryschrijfsters. Zij is wat zuiniger met moorden dan Agatha Christie en Dorothy
Sayers. Ook „moord in de studio" is een
voortreffelijk specimen.
ROCHE, Mazo de la, Huize Jalna. Vert.
Een goede roman over emigranten naar
Canada van een eeuw geleden.

SMIT, Gabriel, In het land van de
dichter.
Een allerbekoorlijkst boekje, dat zelfs
Droogstoppel de liefde tot poezie zou bijbrengen. Gabriel Smit praat zeer intelligent en zeer eenvoudig, doch steeds
boeiend over poezie.
BERVE, Helmut, Bloeitijd der Griekse
beschaving. Vert.
Voor belangstellenden in de hoogbloei
van het classicisme biedt dit boekje een
uitstekende orientering.
Detective-verhalen. Vert.
Dit boekje biedt de lezer een twaalftal
korte detective stories van de bekende
Engels schrijvende meesters.
BETTGER, Frank, Verkoopkunde. Vert.
Bettger is een in de wol geverfd vakman
op het gebied der „verkoopkunde-. Zijn
boekje kan menig jong mens van nut zijn.
Nieuwe Verhalen die Hitchcock koos.
Vert.
Een elftal griezelverhalen uit verschillende bronnen, door Hitchcock bijeengegaard. De naam Hitchcock zegt cine
mabezoekers genoeg.
Elsevier-pocket
MAUROIS, Andre, Lodewijk XIV en zijn
hof te Versailles. Vert. Elsevier, Amsterdam, 1961, 172 pp., f 2,90.
Een rijk geillustreerd boekje over de
zonnekoning in verband met de bouw en
de voortdurende uitbreiding van het paleis te Versailles.
List-Biicher. Paul List Verlag, Munchen,
1961, per deel D.M. 2.20.
RICHTER, Hans Werner, Spuren im
Sand. Roman.
Een boeiend verhaal over Richters jeugd
in een Oost-Pruisisch badplaatsje in het
begin dezer eeuw.
LAURENCE, William L., Menschen und
Atome. Vert.
Een Amerikaans vakman schrijft hier
alleronderhoudendst over het gehele verloop der atoomwetenschap van de laatste
vijf en twintig jaar.
Urban Bucher, Kohlhammer, Stuttgart.
WIDERGREN, Geo, Mani und der Manichiismus, 4.80 D.M.
Alles wat er over ,deze merkwaardige
Oosterse godsdienststichter te weten valt,
heeft de Zweedse professor in dit boekje
R. S.
bijeengebracht.

PROF. DR. P. SMULDERS S.J.

Het visioen van P. Teilhard de Chardin
Poging tot theologische waardering
Het aantal boeken en studies in tijdschriften over de persoon
en het levenswerk van de vermaarde Franse Jezuietenpater
Pierre Teilhard de Chardin is niet bij te houden. Zelfs deskundige ingewijden hebben moeite, de publikaties rond deze
anno 1955 overleden priestergeleerde te volgen.
Voor het eerst spreekt zich thans een ordebroeder van P. Teilzelf een bekend Nederlands theoloog, professor aan
hard
uit met een bezonken essay
het Canisianum te Maastricht
over de „toekomstverwachting - van deze omstreden Franse
denker en ziener. Professor Smulders kenmerkt diens werk als
een „hoogst belangrijke bijdrage tot de dialoog tussen het
christendom en de mensheid van vandaag en morgen".
Hetzelfde zou de uitgever willen zeggen van dit boekdeeltje in
de collectie „Nieuwe Aarde-.
In de serie Nieuwe Aarde.

Formaat 14 x 20,5 cm
200 blz., f 7,50

Uitg eversm ij.
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Houtkaai 23, Brugge
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Brouwer N.V.
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 Kapitalen: ZES MILJARD FRANK
BRUSSEL: Regentlaan, 44
ANTWERPEN: Meir, 24 – Huidevettersstraat, 33
CHARL' ROI: Boulevard Tirou, 48 – Place Albert ler. 9
LUIK : Boulevard d'Avroy, 40
HASSELT: Leopoldplaats, 25
ROESELARE: Sint-Amandstraat, 99
Agentschappen in het ganse land
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St reven
naar een veilige toekomst doet iedereen.
Daarom sluit iedereen zijn verzekeringen
of bij de

A.B.B.
ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND
8, MINDERBROEDERSSTRAAT, LEUVEN
Ahfe verzekeringen: op het leven, tegen brand,

ongevallen, hagel, glasbraak„enz.

Voor uw dochter van 12 of 15 jaar

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

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

BOEKEN INGEZONDEN BIJ DE REDACTIE
BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
ARNOLD, F. X., Pour une theologie de l'apostolat.
Desclee de Brouwer, Brugge,
1961, 280 pp.
Aula boeken, I. M. BOCHENSKI, Wijsgerige methoden in de moderne wetenschap.
L. Diez Del CORRAL, De ontvoering van Europa. — E. Da Costa ANDRADE,
Grondbegrippen van de moderne fysica. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen,
1961.
AUZINGER, H., Anton Tscheckow.
Deutsche Verlagsanstallt, Stuttgart, 1960,
106 pp.
Aventure (L') de la musique au XXe siècle (Le Point, 1961). — Souillac (Lot),
1961, 50 pp., 9611.
BAAS, L. C., Vragen aan het Concilie. — Paul Brand, Hilversum, 1961, 120 pp.,
f 4.90.
BINGEL, H., Deutsche Lyrik. Gedichte Zeit 1945. — Deutsche Verlagsanstallt,
Stuttgart, 1961, 312 pp., D.M. 16.80.
BOESCH, B., Deutsche Literaturgeschichte in Grundzfigen. 2. A. — Francke-Verlag,
Bern, 1961, 453 pp., Zw. Fr. 19.80.
BRUNING, H., Motieven en figuren. — H. J. Bruning, Nijmegen, 1961, 38 pp.
BRUNING, H., Vormkracht en onmacht der religie.
Verbum Humanum, Arnhem,
1961, 231 pp., f 11.25.
BRUYN, Frans De, De zeven heuvelen van Rome. — Ontwikkelinq, Antwerpen,
1961, 60 pp., Fr. 25.
BUETTNER, L., e.a., Das Europaische Drama von Ibsen bis Zuckmayer. — M.
Diesterweg, Frankfurt/M., 1961, 208 pp., D.M. 9,40.
BUSSCHE, H. Van den, Het bock der werken. 2de dr. -- Lannoo, Tielt, 1961, 280
pp., geb. Fr. 105.
Bijbel over. Serie (De). Dr. D. DEDEN S.C.J., De Bijbel over de Kerk, nr. 13. -J. J. Romen & Zn, Roermond, 1962, f 2.90.
CASTER, M. Van, Leven in Christus. VI: Christus in onze wereld. Nieuwe uitg. -Desclee de Brouwer, Brugge, 1961, 250 pp., ge111., Fr. 75.
CHARLIER, J. P., Het teken van Kana.
Patmos, Antwerpen, 1961, 88 pp., Fr. 37.
China. Foto's van H. Sibbelee, tekst van Dr. Kwee Swan Liat. — Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1961, 220 pp., f 23.50.
CRUYSBERGHS, K., Op de kansel. 2e uitg.
Altiora, Averbode, 1961, 264 pp.
DEBLAERE, A., De mystieke schrijfster Maria Petyt (1623-1677). — Secr. van de
Kon. Vl. Acad., Gent, 1962, 416 pp.
DESSAUER, F., Natuurwetenschap en theologie, vert. van Nierop.
Lannoo, Tielt,
1961, 160 pp., Fr. 98.
DONDEYNE, A., Geloof en wereld. — H. Nelissen, Bilthoven; Patmos, Antwerpen,
1961, 256 pp., f 11.90.
DUERER, Albrecht, Schriften-Tagebiicher-Briefe.
Kohlhammer-Verlag, Stuttgart,
1961, 245 pp., 10 pl., D.M. 19.80.
FRANZEN, E., Formen des modernen Dramas. — C. H. Beck, Munchen, 1961, 190
pp., D.M. 8.80.
GEER, Dr. J. P. van de, De mening van de psycholoog. — De Toorts, Haarlem,
184 pp., f 9.50.
GERARD, John, Vogelvrij 1588-1606, vert. Cl. Beukers.
Patmos, Antwerpen,
1961, 156 pp., Fr. 63.
GROOT, D. G. De, Gebedenboek voor meisjes.
E.K. Sekretariaat, Averbode,
1961, 256 pp., 8 pl.
HAGMAIER-GLEASON, De psychologie van de menselijke zwakheid.
Lannoo,
Tielt, 1961, 276 pp., Fr. 88 en Fr. 112.
HELLERSBERG-WINDRINER, A., Mystik der Gottesferne.
Francke-Verlag,
Bern, 1961, 203 pp., Zw. Fr. 18.50.
HOUTRYVE, F. Van, Een loopbaan voor I.I.
Vlaams Verbond B.K.G., Brussel,
1961, 238 pp., geill.
KAZANTZAKIS, Nikos, De laatste verzoeking van Christus. — A. C. Strengholt,
Amsterdam, 1961, 527 pp., f 12.50.
KERR, A., Die Welt im Licht.
Kiepenheuer
Witsch, Keulen, 1961, 450 pp.,
D.M. 18,50.

GINDER-ALE
een kziein bier!
)■ cit
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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

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

KOCKELMANS, S.S.C.C., Dr. A., Phaenomenologie en natuurwetenschap. - Erven
F. Bohn, Haarlem, 1962, 280 pp., f 15.
LAJOIE, L., Moeder Assunta Goretti. - N.V. Altiora, Averbode, 1961, 134 pp.,
Fr. 60.
LELOTTE, S.J., F., Jeugd spreekt met God. - Butzon 8 Bercker, Kevelaer, Rheinland, 1961, 2de druk, 384 pp., geill. met 20 foto's, f 6.50.
LOO, Dr. K. J. M. van de, Bezigheidstherapie. -- De Toorts, Haarlem, 1961, 163
PP . ,

s_ ,nn

J , .k-l.

LLINSINGH SCHEURLEER, Th. H., Van haardvuur tot beeldscherm. -- A. W.
Sijthoff, Leiden, 1961, 116 pp., f 5.90.
MARVILDE, P. P., Volg uw kind. - Pax, Den Haag, 1961, 253 pp., 2de druk,
f 8.90.
MEEUWSEN, Jan, Inwijding. - Pax, Den Haag, 1961, 110 pp., f 4.90.
MILLER, W., De mensen in Rusland, - H. J. Paris, Amsterdam, 1961, 230 pp.,
f 12.50.
Panorama der wereld o.r. van A. C. de VOOYS en R. TAMSMA. Dl. III. Amerika
en Australia. - J. J. Romen E-1 Zn., Roermond, Maaseik, 1961, 535 pp., f 29.50.
Parijs. Foto's Nico Jesse. Tekst Ute Valiance. - Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1962,
304 pp., f 19.50.
Pastorale Cahiers nr. 7. Josef RUDIN, Psychoterapie en Religie. - Paul Brand, Hilversum, 1961, 204 pp., f 7.90.
Perspectief. Feestbundel van de jongeren bij het 25-jarig bestaan van de Ver. voor
Cal. Wijsbegeerte. - J. H. Kok, Kampen, 1961, 325 pp., f 9.75.
PICARD, L., Van Vlaamse beweging naar sociale revolutie. - Ontwikkeling, Antwerpen, 1961, 266 pp., Fr. 145.
PIL, W., Volg het teken. I z1 voor jongens. - Desclee de Brouwer, Brugge, 1961,
56 pp., 9611.
POT'I'ERIE, Ign. de la, Getuige van het woord. Inleiding op de schriften van Johannes. - Patmos, Antwerpen, 1961, 132 pp., Fr. 58.
REINISCH, L., Die Juden and die Kultur. - Kohlhammer, Stuttgart, 1961, 144 pp.,
D.M. 9,80.
REINISCH, L., Die Zeit ohne Eigenschaften. - Kohlhammer, Stuttgart, 1961, 243
pp., D.M. 11.80.
ROSSEELS, M., Het woord to voeren past den man. 2e uitg. - Lannoo, Tielt, 1961,
192 pp.. Fr. 75.
SCHLIER, H.. c.a., Unite de I'Eglise et tâche oecumenique, vert. R. Marie ,S.J. - Ed.
de l'Orante, Parijs, 1961, 132 pp.
SCHEEPENS, Har, Leeuwekop. - Nijgh en van Ditmar, Den Haag, 1961, 236 pp.,
f 9.90.
SCHNITZLER, Th., Meditatie over de H. Mis. Deal II. - J. J. Romen El Zn., Roermond, 1961, 352 pp., f 10.50 en f 11.75.
SCHOONENBERG, S.J., Dr. P., Het geloof van ons doopsel. DI. 4. - L. C. G.
Malmberg, Den Bosch, 1962. 280 pp., f 7.90.
SCHLIRMANN, H., Het gebed des Heren, - J. J. Romen el Zn., Roermond, 1961,
126 pp.
STELLWAG, H. W. F., Moeilijkheden bij de opvoeding. - Wereldbibliotheek,
Antwerpen, 1961, 152 pp., Fr. 112.
STEPLIN, Fedor, Dostojewsky and Tolstoy. - C. Hanser-Verlag, Munchen, 1961,
160 pp., D.M. 12.80.
SVOBODE, O.S.C., Robert, Levensavond met God. - Butzon 8 Bercker, Kevelaer,
1961, 240 pp., f 6.50.
TAILLIELI, J., Comprenons nos enfants. II: de 6 a 12 ans. - Office de Publicite",
Brussel, 1961, 190 pp.
Theorie van de economische politick. o.r. van Prof. Dr. J. E. Andriessen e.a. - H.
E ,Stenfert, Kroese, Leiden, 1961, 472 pp., f 28.50.
TOPPING, Miller H., De tirannieke dokter. - Thymfonds, Den Haag, 1961, 248
PP ., f 7.75.
VAEREWIJCK, W., Het vel van de kei. - Ontwikkeling, Antwerpen, 1961, 95 pp.
VERHEUL, A., Inleiding tot de liturgie. - Patmos, Antwerpen, 1961, 218 pp., Fr. 74.
VRIES, Jan de, Keltische Religion. - W. Kohlhammer, Stuttgart (Imp.: J. Meulenhoff, Amsterdam), 1961, 270 pp., f 32.-.
WEST, D., Homoseksualiteit. - van Loghum Slaterus, Arnhem, 1961, 215 pp., f 7.90.

instituut o. L vaouw van qizatie
Zusfers van de H. Vincentius a Paulo — Steenweg op NInove 333 - Brussel 8

Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen

INTERNAAT
EXTERNAAT

instituut mama IMMACUi at.‘
Zusters van de H. Vincentius a Paulo — Kloosterstraat 40 - Opwijk

Moderne Humaniora: Lagere graad en Hogere graad
Gehomologeerde getuigschriften

INTERNAAT EXTERNAAT

SPECIALE KURSUS : DACTYLO — STENO

Zusters van Sint-Vincentius a Paulo

INSTITUUT VOOR BLINDE EN GEZICHTSZWAKKE 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

ROGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - OOSTENDE

Bijzondere School voor Technische Ingenieurs
in de mechanica, de elektriciteit (zwak- en stet kstroom) de industriéle
scheikunde, de elektro-mechanica en de elektro-chemie.
INTERNAAT

EXTERNAAT
Voorbereidende afdelingen

Zaterdagcursussen Bl in de Koel- en Verwarmingstechniek, de
Kunststoffen en de Elektronica (Televisie)

ALTENA - SCHOOL KONTICH
Zusters Dienstmaagden der Heilige Harten van Jezus
en Maria, Antwerpse Steenweg 73, Kontich
KLEUTERSCHOOL — LAGERE MEISJESSCHOOL
Gezonde mooie omgeving met prachtige speeltuin.
INTERNAAT — HALF INTERNAAT — EXTERNAAT
Ook voor jongens van 3 tot 8 jaar, kosteloos onderwijs.
Telefoon 53.03.43 - 53.01.02.

INTERNAAT — Onderwijs voor jongens vanaf 6 jaar — EXTERNAAT
Onder leidirg 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-gozeiinotituut - Zriettept
Telefoon 81.391

awn-Arie l/

SCHOOL„ tZ.

e

ISABELLALEI 18 - ANTWFRPEN - 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. / Prospektus wordt op aanvraag gezonden.

e Stancicturci glet 9flieuttloblad - Sportwereld
Fen van beide bladen moet U lezen!
Em. Jacqrnainlitan t27, Brus%el

KARDINAAL VAN ROEY-INSTITUUT
Zusters der Christelij ke Scholen

VORSELAAR

I. NORMAALONDERWIJS :
—Lagere Normaalschool : Wetenschappelijke afdeling B
—Middelbare Normaalschool
. Afdeling Moedertaal - Geschiedenis
. Afdeling Moderne Talen
. Afdeling Wiskunde - Fysica
. Afdeling Wetenschappen Aardrijkskunde
—Normaalschool door Kleuterouderwijzeressen
II. MiDDELBAAR ONDERWIJS
—Oude Humaniora : Grieks-Latijnse Afdeling
Moderne Hutnaniora: 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 patienten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrlje, betalende vrouwelijke patienten.
Toepassing van al de moderne von:nen van neuropQychiatrische belt andeli ngen.

Broeders van Liefde
Jongens van 12 tot 17 jaar die wensen opgeleid te worden tot

* Broeder-Verpleger
* Broeder-Jeugdleider

* Broeder-Onderwijzer
* Broeder-Missionaris

kunnen zich richten tot BROEDER-AANWERVER, Stropstraat 125. Gent
Jongeling,n van 17 tot 28 jaar die er zich toe geroepen gevoelen hun leven
te wijden aan de evenmens. kunnen inlichtingen over het kloo ' terleven bekomen bij de 1311 0 E D E R S VA N L I E F D E, Stropstraat 125 GENT.

Sedert 1870 legt de

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

fvg ,/,0,115e „Sint Jozef"
OVERUSE (BRABANT)
Grieks-Latijnse humaniora en voorbereidende klas
Internaat

-S-w

externaat

Onder leiding van de Missionarissen van Steyl
\VAVERSE `TEEN W FG 96

TELEFOON (02) 57 71 68

SINT-JOZEFSINSTITUUT
INTERNAAT – EXTERNAAT
SINT-JOZEFSTRAAT 35 ANTWERPEN TEL. 33.32.52

DOC HTERS
VAN
MARIA

Lager onderwijs: Nederlandse- en transmutatieklassen
Middelbaar onderwijs: Lagere cyclus Moderne Hurnantora, Greeks-Lati j nse Humaniora
Kunstonderwijs – erkend door de Staat, – dus kosteioos.
Hoger secundair Technisch (A7/A2) Hoger onderwijs (A7/A1) meerdere mogelijkheden
Handelsonderwijs Franstalig sekretariaat.

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij - Kortrijk
nodigt alle

Fluweel-,
Tapijt- en
Zwaardoekweverij en

uit met haar in contact to treden

DE NIEUWE GIDS
Het vooruitstrevende dagblad voor alle intellectuelen,
met zijn :
vrije tribune
kunst- en geestesleven
economic en financien
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-fegel

1o

* METALEN MEUBELEN
* SCHOOLBANKEN
* BEDDEN ENZ.

_KW
Ail

VOOR SCHOLEN, PENSIONATEN,
GASTHUIZEN, KLINIEKEN, BURELEN
VRAAGT CATALOG!

WERKHUIZEN

JOSEPH MERTENS N.Y.

208 DEURNESTRAAT – MORTSEL-ANTWERPEN – TELEFOON 49.63.30

III
MERTErlS

Wilt Ge in geest van apostolaat uw jong Leven ten dienste stellen van
de Kerk en de zorg aan Kristus' lijdende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Soriale 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.

I N S T I T U U T VAN DE ZUSTERS VAN DE VOORZIEiVIGHEID EN VAN
Demerstraat, 12 DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Diest
Lagere Normaalschool - Wetenschappelijke B.
Normaal afdeling voor Bewaarschoolonderwijzeressen.
Algerneen Middelbaar Onderw ■ i s — Oude Hurnaniora Grieks-Latijnse
N'loderne Humanona — Economische
Lagere en hogere secundaire technische school - Afdeling huishoudkunde
Lagere en hogere secundaire Beroepschool - Afdeling snit en naafi
Lagere school — Kleuterschool — Internaat Externaat
DIPLOMA'S DOOR DE STAAT ERKEND GETUIGSCHRIFTEN GEHOMOLOGEERD

..1k 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
Inliehtingen: E. Zr. Direetriee„Jaak de Boeckstraat 10, Telefoon (03) 458642

SINT-BERLINDISINST1TUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK

betreffende
de studies van :

—
—
—
—
—
—
—

gegradueerde verpleegster AI,
verpleegster,
vroedvrouw,
kinderverpleegster,
sociale verpleegster,
verpleegassistente,
nursing-hostess, met voorbereidende afdeling.

Inlichtingen : Van Schoonbekestraat, 1 43, Antwerpen. Telefoon 37 24 66

Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen
Onder de bescherming van de Katholieke Universiteit to Leuven
*

Biedt gelegenheid tot degelijke en verfijnde geestesvorming
diploma van gegradueerde H.V.V.
biedt gelegenheid tot renderende specialisatie :
diploma van Directie-secretaresse, Interieurontwerpster,
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Vastenactie
en Internationale solidariteit

Z

0 WEL in Belgie als in Nederland hebben de bisschoppen dit

jaar voor de tweede keer de gelovigen opgeroepen om de vasten
in het teken te stellen van de broederlijke hulp aan de ontwikkelingslanden. Het initiatief tot een dergelijke actie werd in 1959 genomen
door het Duits episcopaat. Vanaf het eerste jaar overtrof de edelmoedigheid van de Duitse katholieken veler verwachtingen. Het werk
Misereor — naar Christus' woord „Misereor super turbam — 1k heb
medelijden met het yolk" — bracht 35,4 miljoen mark bij elkaar; in
1960 44 miljoen. In Nederland werd vorig jaar 3,5 miljoen gulden
ingezameld; in Belgie 38,5 miljoen Fr. Het geld wordt gebruikt om de
meest uiteenlopende vormen van hulpverlening te financieren. In Duitsland ligt de nadruk kennelijk op de structurele hulp: uitbouw van het
gezondheidswezen, opleiding van technici, bevordering van zgn. testprojecten, van plannen tot „community development", enz. In Nederland en Belgie daarentegen ging het meeste geld tot nog toe naar drin
gende noodgevallen: de vluchtelingen in Kongo en Angola, de slachtoffers van de aardbevingen in Chili of van de overstromingen in Pakistan. Het Belgische werk „Broederlijk Delen" evil in de toekomst echter
75% van het ingezamelde geld aan de structurele hulp besteden en
slechts 25% aan onmiddellijke noodmaatregelen.
Daarmee wordt de actie in het juiste perspectief geplaatst. Het is
immers niet voldoende, de symptomen weg te nemen van de armoede
en de ellende waarin de grote meerderheid van de mensen in onze wereld leven. Het gaat er om, de oorzaken op te heffen. Het gaat niet om
liefdadigheid, maar om gerechtigheid.
De symptomen van de grote ellende in de wereld: ondervoeding,
honger en ziekte, worden ons veelvuldig onder het oog gebracht. De
film die in Belgie als inleiding op de vastenactie wordt vertoond, doet
dit nog eens op een wijze die vele toeschouwers uit hun onverschilligheid of onwetendheid kan doen ontwaken. Hij is samengesteld door de
Wereldorganisatie ter bestrijding van de honger. In het feit dat hij nu
gebruikt wordt door het bisschoppelijk werk, kan men wellicht een
symbool zien van het oprechte verlangen van de Kerk om zich, in de
wereldwijde actie ten bate van de ontwikkelingslanden, niet afzijdig te
houden van de grote internationale organisaties. Maar moet men de
37 Streven - Jrg. XV. Deel II. april 1962
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vraag niet stellen, of de bijdrage van christenen aan deze actie niet een
eigen tonaliteit, een bredere dimensie, een diepere zin moet krijgen, die
in vele vormen van profane voorlichting ontbreken?
Het meest nieuwe en wellicht het belangrijkste deel van Mater et
Magistra is dat over de verhoudingen tussen de rijke en de arme landen: „misschien het belangrijkste vraagstuk van onze Hid -. De Paus
spreekt weinig over honger, ziekte en ellende. De gelovigen behoren
daar al genoeg van al te weten. Hij evil verder gaan dan deze eerste,
elementaire bewustwording, verder dan de elementaire plicht van
„rechtvaardigheid en menselijkheid" om „in geval van bijzondere nood
hulp te bieden aan de noodlijdenden en uitgehongerden". Tegenover
noodlijdenden verliest men zijn recht op overtollige goederen. Verkwistend omgaan met goederen die voor andere mensen levensnoodzakelijk
zijn, is een schending van de rechtvaardigheid en de menselijkheid. Als
hier van naastenliefde gesproken wordt, dan in de flauwe betekenis van
liefdadigheid, terwifl het er op aan komt, gewoon zijn plicht te doen
tegenover zijn naaste, zijn naaste gewoon te geven waar hij recht op
heeft. Wel moet deze plicht met liefde gedaan worden, want ook in de
vervulling van de naakte plicht is een verschil van menselijke tonaliteit
mogelijk.
Veel langer echter weidt Mater et Magistra uit over de bestrijding
van de oorzaken van armoede en ellende, welke door de noodmaatregelen niet weggenomen, soms integendeel bestendigd worden. In de
paragrafen over „wetenschappelijke, technische en financiêle samenwerking- (in plaats van hulp of bijstand) wordt het perspectief verruimd en verdiept. De samenwerking moet „bijdragen tot de vorming
van een gemeenschap van alle staten, waarvan de arzonderlijke leden,
zich bewust van hun rechten en plichten, op basis van gelijkwaardigheid
zullen meewerken aan de voorspoed van alle volkeren". Vooral de
wezenlijk menselijke gelijkwaardigheid van alle volkeren, arme en rijke,
wordt beklemtoond. De aanwijzingen welke de Paus geeft, hebben
betrekking op de eerbied voor het eigen karakter van ieder land: de
rijke landen molten de arme „er niet toe dwingen om ook hun levensstijl
over te nemen"; op de belangeloosheid van de hulp: „het is een eis van
rechtvaardigheid, dat de staten die technische en financiêle hulp verlenen, die hulp zonder enige bijbedoeling van overheersing ter beschik
king stellen"; op de eerbiediging van de rangorde der waarden, ook van
de eigen waarden der te helpen landen: „proberen het zuivere zedelijk
beset van die volken aan het wankelen te brengen, is iets immoreels".
De diepste grond voor deze solidariteit in eerbied is de liefcle, Been
andere dan de liefde waarmee God in Christus en Zijn Lichaam alle
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mensen zonder uitzondering lief heeft; met de programmaverklaring
van het werk Misereor kan men zeggen: „zonder aanzien van nationaliteit, ras of religie".
Van de christenen wordt niet in de eerste plaats gevraagd dat zij
hun medewerking apart organiseren. Wel dat zij ook in deze wereldlijke
actie de gist zijn in het deeg. Dat zij meer doen dan de anderen. Meer
in deze zin, dat zij de bedoelingen en drijiveren van de samenwerking
uitzuiveren; dat zij er de onbaatzuchtigheid van op de voorgrond plaatsen, en de eerbied en de liefde; dat zij de internationale samenwerking,
die ook voor de rake landen een kwestie van leven of dood wordt, van
binnen uit omvormen tot een grootse communautaire onderneming
waarin rijken en armen in wederzijds respect niet alleen hun materiêle,
maar vooral hun culturele, geestelijke en religieuze goederen delen.
Dit vraagt ook van ons een echte metanoia, een ommekeer in onze
gedachten en ref lexen. Voelen wij ons eigenlijk niet superieur omdat
wij rijk zijn, de anderen arm? Maar misschien zijn wij veel armer dan
zij: „Hun maag is leeg, maar bij ons is het misschien het hart dat leeg
is. Misschien kunnen zij onze hulp missen, maar wij kunnen in ieder
geval niet zonder rechtvaardigheid en liefde blijven. Wij moeten onze
rijkdom kunnen rechtvaardigen door hem te delen. In nederigheid, niet
in hoogmoed of superioriteit moeten wij de anderen de hand reiken (Mgr. Fulton Sheen). Wij moeten vragen om te mo lten geven en dankbaar zijn als het ons mogelijk gemaakt wordt. „De eerste houding van
de christen is een houding van dankbaarheid teg'nover hen met wie hij
malt samenwerken", zei Mgr. Lei6vre tot de Europese christenen in
Marokko, en hij ging nog verder: „Iedere sociale, technische of economische vooruitgang welke wij hier brengen stelt ook grotere eisen van
rechtvaardigheid-. De gedachten welke de publieke opinie in ons land
zich vormt over het recht op dankbaarheid van hen aan wie we goed
hebben gedaan, zijn niet steeds zo christelijk.
De christen zal zich bezinnen over het wee van de Bergrede: „wee u,
rijken; wee u, die thans zijt verzadigd; wee u, die nu lacht". En hij moet
zich bewust worden van de grote collectieve zonde die in onze wereld
heerst, de zonde van scheiding en breuk die bestaat tussen rijken en
armen. Ons individueel comfort en welzijn kunnen misschien rechtmatig
zijn. Maar dit doet niets of van onze gemeenschappelijke plicht om een
Bind te stellen aan deze collectieve schuld van nationale en raciale ongelijkheid. Het christelijk geweten in onze landen moet ervoor zorgen dat
ieder die leiding heeft of invloed — en dat zijn wij allen: kiezers zowel
als volksvertegenwoordigers en ministers, lezers zowel als publicisten,
arbeiders zowel als werkgevers — wakker wordt geschud voor zijn im-
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mense verantwoordelijkheid. In Mater et Magistra vraagt de Paus dat
bij de bepaling van loon en kapitaalsvergoeding in de geindustrialiseerde landen rekening wordt gehouden met „de eisen van het gemene
welzijn van alle volkeren". Uit naam van het gelijke welzijn van de hele
wergild worden offers gevraagd van de onderneming. Dringt dit door in
onze sociale politiek? A fortiori worden zulke offers gevraagd in de
nationale budgetten voor internationale bijstand en samenwerking; in
de materiele en sociale zekerheid Welke wij verplicht zijn te geven aan
diegenen die als technici in de ontwikkelingslanden willen gaan werken;
en om een in Belgie heel tere plek aan te raken, in de fiscale politiek,
die er ook op bedacht moet zijn, voor dit alles de nodige Belden bijeen
te krijgen, van alle burgers.
Onze vastenactie zou Bering zijn als we alleen maar wat meer geld
bijeenbrachten dan vorig jaar. Ook dit is noodzakelijk. Want wij zijn
zo gemaakt, dat de ommekeer in onze harten meestal slechts zichtbaar
en vaak slechts werkelijk wordt in materiele offers. Offer, ommekeer en
daadwerkelijke lief de voor de arme gaan in de christelijke vasten steeds
samen. Als we er alleen versterving tot zelfheiliging in zien, wijken wij
of van de grote traditie van Gods yolk. Beter dan Welk prive voornemen ook, is het bisschoppelijk werk voor de hulp aan de ontwikkelingslanden geschikt om onze vasten te herwaarderen. „Is dit niet een vasten
zoals lk het evil: zondige boeien slaken, knellende banden ontbinden;
verdrukten de vrijheid geven, ieder juk verbreken? Is dit niet een vasten: de hongerige uw brood reiken, arme zwervers in huis opnemen; de
naakte kleden die ge ziet, uw eigen broeder niet verstoten?" (Is. 58,
6-7).
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Oude Testament, vervolmaakt in de prediking van Jesus, heeft
de monogamie tot klaarheid gebracht. De beleving van wat de
verrezen Heer is voor de zijnen vormt de achtergrond van Paulus'
uitspraken en suggesties omtrent de staat van het christelijk huwelijk.
De na-apostolische traditie ontwikkelde daaruit langzaam haar inzicht
in de sacramentaliteit van de huwelijkssluiting en gaf aan dit sacrament
gestalte. In een vorig artikel hebben wij deze fazen in de heilsgeschiedenis van het huwelijk weergegeven en wel vanuit de interesse die wij
er heden voor hebben. Want deze heilsgeschiedenis staat ook vandaag
niet stil. In zekere zin zijn de bovennatuurlijke waarheden omtrent het
huwelijk uitgesproken, ofschoon ze nog altijd verdiept kunnen worden.
Maar bovennatuurlijke waarheden betref fen niet een afzonderlijke sector van de werkelijkheid, maar geven een interpretatie van heel ons
mens-zijn in heel onze wereld. Zulk een interpretatie vanuit onze verhouding tot God in Christus is telkens in nieuwe vorm en op een dieper
niveau nodig als ons mens-zijn en onze wereld anders worden. Wat
betreft het huwelijk wordt heden de vraag naar de zin van het huwelijk
aan ons geloof gesteld, doordat wij de natuur en ook onze lichamelijkheld op een onvoorziene wijze technisch beheersen, maar vooral doordat
wij een nieuw besef hebben van het persoon-zijn.
De mens is een wezen waardoor de natuur haar doeleinden nastreeft,
maar hij is ook persoon. Hij is beide tegelijk, hij is persoon in zijn werk
en zijn strijd om het bestaan. Uit de duistere aanvang van het mensdom
zijn ons naast skeletten werktuigen bewaard gebleven, de allereerste en
aarzelende aankondiging van het beheersen der natuur. Uit veel later
tijden dateren de tekenen van zijn verwondering en ontroering, en
daarin staat de mens het meest als persoon voor ons. Daar beleeft hij
eigen zijn en eigen activiteit als niet aan een ander doel ondergeordend.
In wat men heden de „belangeloze - activiteit noemt is de mens bewust
persoon en daarom doel in zich. De Grieken hebben haar voor het eerst
onderscheiden en afzonderlijk nagestreefd: de „contemplatie - van de
vrije man, terwijl de arbeid voor de slaven was. De contemplatie is de
cultuur geworden. In de liberale tijd die ( gedeeltelijk ) achter ons ligt
was de cultuur voor de „happy few" en de arbeid voor de massa. Thans
naderen we een egalisatie: van de ene kant zijn ook de „vrije beroepen"
in het arbeidsproces, in het gezamenlijk opbouwen van onze leefwereld,
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opgenomen, en anderzijds komt er ruimte en tijd voor ieder om belanggeloos bezig te zijn, om samen te zijn. Daardoor wordt tevens duidelijk
dat beide lagen in de activering van ons mens-zijn ook in verband met
de medemens beleefd worden. In het arbeidend produceren en nastreven van goederen verenigen zich de mensen tot een of andere vorm van
„maatschappij" ( Gesellschaft, sociêtê), die altijd bepaald wordt door
haar te bereiken doel. In het gezamenlijk contemplatief en cultureel zich
uitdrukken ontstaat een gemeenschap ( Gemeinschaft, communautê, of
meer actief: communion), die doel in zich is, die juist bestaat in het
elkander ervaren en aanvaarden als doel in zich.
Het kan niet anders of deze twee vormen van menselijk bestaan gaan
zich ook aftekenen in het huwelijk. Het hoogtepunt van de Griekse
cultuur vormt een laagtepunt op het gebied van huwelijksbeleving: de
man zag in zijn echtgenote slechts degene die kinderen voortbracht en
het huiselijk leven gaande hield, maar seksuele omgang op persoonlijk
niveau zocht hij in het verkeer met hetaeren of in paederastie. Een veel
menselijker huwelijksleven vinden wij in de wereld die Homerus ons
tekent, en evenzeer in die van de Bijbel. Jakob heeft Rachel teder lief
en Elkana Anna, hoewel dat wat in de goede vrouw uitdrukkelijk geprezen wordt een nogal utilitaire klank heeft; denk aan het loflied op
de sterke vrouw dat het boek der Spreuken besluit: zij is meer hulp dan
gezellin. Het is weer onze tijd die binnen het huwelijk en het gezin de
utilitaire maatschappij en de belangeloze gemeenschap het scherpst
tegenover elkander plaatst. Het gezin is geen werkgemeenschap meer,
het heeft zijn maatschappelijke functie verloren, en het zal in de komende technische wereld of worden opgelost of zich tonen als een haard
van persoongemeenschap. De grotere familie raakt in onze westerse
maatschappij sterk op de achtergrond: men trouwt niet meer in in de
familie van man of vrouw ( de inwoning van jonggehuwden bij ouders
wordt integendeel als een noodtoestand ondervonden), men sticht een
eigen gezin. Daardoor wordt de invloed van ouders en familieleden op
de partnerkeuze praktisch tot nihil: de jonge man en de jonge vrouw
kiezen zelf. Dit kan ons eraan herinneren dat niet alleen het sacramentele teken waardoor de wil om te huwen, de „consensus - , wordt uitgedrukt in verschillende culturen anders kan zijn, maar ook deze wil, deze
consensus zelf. De vroegere huwelijken waarin vooral het meisje zich
neerlegde bij de keuze der ouders (maar dan deze keuze persoonlijk
aanvaardde) waren wel degelijk geldig in dat cultuurpatroon, nu echter
zal een persoonlijke keuze zich moeten tonen in een principiele onafhankelijkheid van anderen. Overzien we de wereldsituatie, dan staat de
Kerk enerzijds, b.v. in A frika, voor culturen waarin (misschien nog
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korte tijd) het leven geregeld wordt door de clan en dus ook de partnerkeuze door haar wordt bepaald, en hier heeft zij niet de moderne
westerse maatstaf van vrijheid aan te leggen; anderzijds moet zij de
partnerkeuze volgens het moderne westerse patroon ( dat misschien
weldra de hele mensheid zal veroveren) aanvaarden en hier de keuze
beschermen tegen de specifieke moderne wijzen van onvolwassenheid.
Want ook die zijn er. Die komen voor als jonge mensen reeds een
kind hebben verwekt en, toch weer onder sociale pressie, een huwelijk
aangaan alleen om de situatie te redden. In wat hier plaats vindt openbaart zich reeds een ander gevaar, dat de keerzijde uitmaakt van een
groot goed. Door de zojuist beschreven veranderingen wordt het huwelijk steeds meer aangegaan en beleefd als liefdegemeenschap en daarmee als doel in zich. Wijsgeren als Gustave Thibon hebben reeds tegen
de eenzijdigheden gewaarschuwd die hierbij kunnen optreden. Het is in
het geheel niet verkeerd dat een „mariage d'amour- tegelijk „mariage
de raison" is: dit is juist een bescherming van de liefdegemeenschap
zelf. De huwelijksliefde sluit gevoel en seksuele aantrekking in, maar
zij gaat daar niet in op. Zij vervalt dus niet als het gevoel verzwakt
maar groeit door onbaatzuchtige trouw. Het reduceren van lief de tot
seksuele aantrekking heeft heden een situatie geschapen, waarin even
dringend als in Jesus' tijd de vraag gesteld wordt of gehuwden scheiden kunnen „om welke reden dan ook", en waarin Christus' antwoord
geen geloof vindt. Maar niet de echtscheiding draagt de belofte in zich
het huwelijk als liefdegemeenschap veilig te stellen, doch de trouw die
volwassen wordt in een „nacht der zinnen".
Het ligt voor de hand dat de beleving van het huwelijk als belangeloze liefdegemeenschap ook de gerichtheid op de voortplanting problematisch maakt. Wanneer in het spreken van kerkelijk recht en kerkelijk
leergezag deze laatste het primaire doel wordt genoemd en andere doeleinden daarbij secundair zijn, wordt dan daarmee de persoonlijke liefdegemeenschap niet tot een middel ontwaard? Wij menen dat dergelijke
kerkelijke uitspraken de echtelijke vereniging niet als daad van persoonsgemeenschap ontwaarden, en wel om de eenvoudige reden dat ze
haar als zodanig niet in het oog vatten. We kunnen welhaast zeggen
— een nadere nuancering hiervan komt straks ter sprake —, dat de
officiele kerkelijke uitspraken het huwelijk alleen zien als maatschappij
en instituut en daarin een rangorde van doeleinden aangeven waarin
aan de procreatie de overige ondergeschikt zijn gemaakt. We zeiden
reeds dat in het Oude Testament de vrouw vooral de hulp van de man
is. Daarbij is de menselijke voortplanting niet uit het gezicht verdwenen.
Terwijl in Gen. 2 het huwelijk alleen in het perspectief van de eenheid
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tussen man en vrouw staat, wordt het man-en-vrouw-zijn in het scheppingsverhaal van Gen. 1 verbonden met de opdracht „gaat en vermenigvuldigt u" ( Gen. 1, 28; nogmaals, na de zondvloed in Gen. 9, 7),
Kinderen zijn „geschenken van Jahweh" ( Ps. 127, 3), kinderloosheid
daarentegen wordt in de meeste boeken van het Oude Testament gezien
als een frustratie en een straf ( Gen. 30; Sam. 1, 6-18; Is. 47, 9; Jer.
18, 21 ). Dat de gehuwden ook de opdracht hebben aan de kinderzegen
mee te werken, spreekt in de normale omstandigheden vanzelf; het komt
pas tot uitdrukking in de maatregelen die men onder bijzondere omstandigheden neemt om een nageslacht te verzekeren, zoals gemeenschap van de man met de slavin zijner echtgenote en het verplichte
zwagerhuwelijk van een kinderloze weduwe. In de teksten die wij
reeds aanhaalden uit het Nieuwe Testament is wederom slechts sprake
van de gemeenschap tussen de echtgenoten, maar anderzijds wordt
door Paulus het voortbrengen van kinderen uitdrukkelijk als opdracht
aan de vrouw voorgesteld ( I Tim. 2, 15; 5, 14) . De Bijbel past op de
wederzijdse hulp en de procreatie Been filosofie over doel en middel
toe. Dat doet eigenlijk pas de Scholastiek, en dan verschijnt de eerste
als ondergeordend aan de tweede. Ditzelfde is ook de hoofdstelling van
de latere kerkelijke uitspraken. Deze zijn samen te vatten in een zin uit
het kerkelijk wetboek, de Codex iuris canonici ( can. 1013 § 1 ): „Het
primaire doel van het huwelijk is het voortbrengen en opvoeden van
kinderen; het secundaire doel is de wederzijdse hulp en het genezen der
begeerlijkheid". Vele uitspraken die uitgaan van de pausen Pius XI en
Pius XII onderstrepen en verdedigen deze leer. Ook in de bekende
encycliek Casti connubii wordt zij volkomen gehandhaafd; er wordt
alleen een beschouwing op ander plan zonder verband naast geplaatst.
Alvorens op deze aanvulling in te gaan, wilden wij de waarheid
onderstrepen van deze uitspraken op hun eigen plan, hetwelk is dat van
het doelmatig handelen in een maatschappij, niet het belangeloos samenzijn in persoonsgemeenschap. De mens is opgenomen in de kosmos, in
de natuur, in de voortgang en opgang van het leven op aarde, dat zich
in hem voltooit; dit besef vindt heden een grootse uitdrukking in het
oeuvre van Teilhard de Chardin. Welnu, in deze voortgang van het
leven is het nieuwe wezen datgene waarheen de ouders tenderen; in
het samenkomen van mannelijk en vrouwelijk wezen bij de hogere
levende wezens streeft de levende natuur naar haar continuatie in
nieuwe individuen. Dit alles gelds ook voor de mens, maar op „gehominiseerde- wijze: de gemeenschap van man en vrouw is een menselijke
daad die een mens als vrucht beoogt; vandaar dat de opvoeding, en wel
de zo lange menselijke opvoeding, erbij hoort. Ook op christelijk plan
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blij ft deze doelgerichtheid bestaan. Zij betekent dat de geslachtsgemeenschap, die zich nu juist voltrekt in de sfeer der genitale seksualiteit,
een richting heeft op het kind, en dat deze gerichtheid ook bewust moet
worden erkend en geeerbiedigd. De mens moet op menselijke wijze zijn
biologische natuur aanvaarden en zich daardoor inschakelen in de
gehele finaliteit van het leven.
Dit gezegd zijnde zouden we nu kunnen overgaan naar het plan van
de persoonsgemeenschap als zodanig, maar we zouden eerst het zojuist
gestelde nog willen nuanceren. Twee opmerkingen mogen nog worden
toegevoegd. Vooreerst dat de menselijke vrijheid zich ook voor het
ondergeschikte of secundaire doel in eerste instantie mag uitspreken.
Datgene wat de gerichtheid bepaalt is vaak het laatste dat door de
mens al handelend wordt beaamd (primum in intentione est ultimum in
executione). De huwenden kunnen gerust allereerst hun wederkerige
vervulling bedoelen; de gerichtheid op de procreatie beamen zij dan
door hun openheid daarvoor, of in een meer hanteerbare formule: door
deze niet uit to sluiten. De kerkelijke leer over de procreatie als primair
huwelijksdoel hangt dan ook ten nauwste samen met een andere leer
(leer, zeggen we, en niet: positieve verordening ), die van de ongeoorloofdheid der anticonceptionele praktijken.
Een tweede opmerking is deze, dat de huwelijksomgang van man en
vrouw daarmee, ook op dit plan der doelgerichtheid, niet tot een louter
middel wordt. De kerkelijke documenten spreken van secundair doel,
en samen met de anticonceptionele praktijken wordt ook de kunstmatige
inseminatie ongeoorloofd verklaard, wat betekent dat de geslachtelijke
gemeenschap niet zo zeer middel is, dat zij tot het bereiken van de procreatie ook door een ander middel kan worden vervangen. Zij is onvervangbaar, want zij heeft behalve middelwaarde ook een eigen waarde.
Zelfs nog afgezien van de persoonsgemeenschap, zo menen we, heeft
zij deze eigen waarde, want het loutere middel bestaat op Been enkel
vlak. Het is, zo lijkt ons, een abstractie, en eer een mathematische dan
een metafysische abstractie, het is zoiets als „de rechte lijn", die ook als
zodanig in de werkelijkheid niet voorkomt. Het is de vraag of het loutere middel onder de dingen bestaat; althans de dingen die de mens
maakt, maakt hij behalve tot gebruiksvoorwerp of werktuig dat ergens
voor dient, ook tot jets dat in zich mooi is. Nog veel minder heerst er
loutere gerichtheid op een doel in de wereld van het leven: men vindt
hier veeleer steeds de weelde van de bloemen en de overdaad van het
zaad. Ook de tweegeslachtelijkheid is niet louter op de voortplanting
gericht. De voortplanting geschiedt bij lagere wezens ook door loutere
deling; het tweegeslachtelijke proces, dat wij naar het hogere leven
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opklimmend zich langzaam zien volmaken ( zelfbestuiving, kruisbestuiving, paring), heeft als zin dat het de voortplanting grootser doer verlopen: het vergroot de generatieve kracht en daarmee het kroost, maar
het geeft vooral de mogelijkheid tot steeds nieuwe combinaties van
erfelijke factoren en daarmee tot schakering van het nageslacht en, op
zeer grote afstand, tot evolutie. Daarmee is tegelijk gegeven dat ook de
parende individuen zelf door hun paring worden verkwikt en gestimuleerd in eigen vitaliteit. Dit alles is op hoger plan ook in de mens aanwezig. Het seksuele leven geeft behalve mogelijkheid tot generatie ook
een biologische en psychologische ontplooiing aan de man of de vrouw
zelf, die reeds daardoor de seksuele drang integreert en voor afwijkingen bewaart: het „geneesmiddel der begeerlijkheid" (dat overigens pas
volledig functioneert door de integratie op het plan der liefde). De
„wederzijdse hulp" van het huwelijksleven is ook een wederzijdse verkwikking, en wordt daarom terecht meer dan middel genoemd, nl.
secundair doel.
Nu echter wordt het tijd om over te stappen naar het hogere plan
van de persoon en zijn belangeloze gemeenschapsbeleving, het plan van
de liefde. Deze is in het spreken van Schrift en traditie altijd mede aanwezig geweest, soms op de achtergrond, soms ook op de voorgrond.
We merkten reeds op dat er uit het Oude Testament behalve samenwerking ook liefde in het huwelijk blijkt te zijn; anders zou het trouwens voor de mensen van toen niet een beeld kunnen zijn van de trouwe en tedere liefde van Jahweh voor Israel. Wanneer Jesus behalve de
monogamie ook de onontbindbaarheid proclameert, spreekt Hij een eis
uit van het huwelijk juist als persoonsgemeenschap. De liefde welke in
die persoonsgemeenschap haar eigen reden en rustpunt vindt horen wij
beschrijven als Paulus in Ef. 5 de verhouding Christus-Kerk aan de
gehuwden ten voorbeeld stelt. Daarom wordt in de traditie niet alleen
de taakverdeling maar ook de liefdegemeenschap in het oog gevat, b.v.
wanneer Sint Augustinus de klassieke formulering geeft van de „goederen des huwelijks", nl.: „kroost, trouw en sacrament". Binnen het
of ficiele kerkelijke spreken wordt de zin van het huwelijk als liefdegemeenschap het meest benaderd in deze bekende zin uit de encycliek
Casti connubii van Pius XI: „In deze wederzijdse vorming van de
inwendige mens bij de echtgenoten, in deze voortdurende toeleg op
elkanders vervolmaking, kan men, naar de leer van de Romeinse Katechismus, in voile waarheid zelfs de voornaamste beweegredenen en zin
van het huwelijk (primaria matrimonii causa et ratio) zien, tenminste
als men het huwelijk niet neemt in een engere zin als instelling om
kinderen voort te brengen en op te voeden zoals het behoort, maar in

DE ZIN VAN HET HUWELIJK

611

wijdere als vereniging, omgang, gemeenschap in heel het leven (totius
vitae communio, consuetudo, societas )-. Vooral de laatste woorden
(waarbij „societas blijkbaar niet als tegenstelling tot „communitas- of
„communio" wordt opgevat) laten zien dat bier het huwelijk niet als
maatschappij met een te bereiken doel wordt opgevat, maar als personengemeenschap die haar zin in zichzelf heeft. Als zodanig heeft het
een doel of zin die primair wordt genoemd en blijkbaar niet aan de procreatie is ondergeschikt. Is dit in strijd met de stelling dat deze procreatie primair doel is, zoals ook Casti connubii enige regels eerder had
gezegd? Neen. De stelling van het primaire doel der voortplanting heeft
betrekking op het huwelijk strikt en specifiek als huwelijk genomen. De
nieuwe stelling van Casti connubii raakt het huwelijk voorzover het
slechts in wijdere zin wordt beschouwd als levensgemeenschap, en niet
specifiek maar generiek, dus inzover het overeenkomt met b.v. een
vriendschap. Hiermee lijkt ons een probleem veel meer gesteld dan
opgelost. Want als de menselijke persoon een eenheid is en niet naast
maar in zijn lichaam bestaat, als de persoonlijke liefde der gehuwden
zich in hun seksueel verkeer belichaamt, dan rijst de vraag op, welke de
gestalte is van die persoonsgemeenschap die juist het huwelijk is. Heeft
het als personengemeenschap in liefde ook jets met de voortplanting te
maken, of is deze alleen maar „Zweck- , doel op het praktische plan, en
ligt zij dus op lager niveau dan de „Sinn - der liefdegemeenschap, zoals
de bekende stelling van Doms luidt? Het kerkelijk leergezag heeft deze
gevolgtrekking duidelijk afgekeurd, maar een positief antwoord op de
zojuist gestelde vraag blijft ons nog te zoeken over. Trachten wij daarom tot slot iets te zeggen in de richting van een antwoord.
De mens is een: zijn lichamelijk-zijn in de wereld, zijn opname in de
natuur, in het leven is een persoonlijk daarin staan, en omgekeerd: zijn
persoon is belichaamd, hij verwerkelijkt zichzelf als persoon in zijn
natuur. Het is daarom al te verwachten dat de beide doeleinden die wij
op het lagere plan in het huwelijk hebben aangewezen ook op dat van
de persoonsgemeenschap zijn terug te vinden. Wanneer wij de liefdegemeenschap tussen de gehuwden niet alleen blijven beschouwen in de
wijde en algemene zin van Casti connubii, maar doorstoten naar haar
specifieke verwerkelijking in het huwelijk, dan kan het niet anders of
de gerichtheid op de procreatie moet meespreken. De liefdegemeenschap belichaamt zich immers in de seksualiteit, en wel het meest intiem
in de genitale seksualiteit, dus moet zij ook een genitaal aspect vertonen.
Hier zal een lezer wellicht protesteren, menend dat wij nu toch weer
persoon en persoonsgemeenschap ondergeschikt maken aan een zakelijk
doel, en daarmee de hedendaagse verworvenheid die in Casti connubii
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een schuchtere erkenning vond, terugdringen in het gareel van de zo
weinig personalistische beschouwingswijze der overige kerkelijke uitspraken. Als antwoord zouden wij Brie dingen wilen opmerken. Vooreerst de belangeloze activiteiten waarin wij ons persoon-zijn beleven
zijn niet ondergeordend aan een ander doel, maar zij houden daarmee
niet op ook in andere gebieden van ons leven vruchtbaar to zijn. Vrijetijdsbesteding of liever -genot, huiselijk en vriendschappelijk samenzijn,
spel, schoonheidsgenieting zijn niet rechtstreeks gericht op betere
arbeid, en we bederven ze als we ze in deze onderordening beleven;
toch zijn ze juist in hun belangeloosheid vruchtbaar, want ze verhogen
ons mens-zijn en daarmee ook ons werken. Ditzelfde is het geval voor
de verhouding tussen „human relations" en arbeid, tussen geborgenheid
en beroepswerk, tussen zuivere wetenschap en stoffelijke vooruitgang,
tussen cultuur en techniek, tussen gebed en levenstaak. Daarmee is een
tweede gezegd: nl. dat de vrucht van dergelijke belangeloze activiteiten
in deze zelf besloten ligt. Ze wordt niet als een verder doel nagestreefd,
maar ze wordt dankbaar aanvaard in het beleven van de belangeloze
vorm van persoon-zijn, en met dit beleven mede-bedoeld, erin besloten.
De toepassing op het huwelijk geven wij weer in de woorden van Humanus in Kultuurleven: „Die verrijking van de persoonsgemeenschap,
voor zover de aardse situatie van de gehuwden daar een levensruimte
voor bieden kan, wordt wezenlijk medebedoeld in de liefde die de gehuwden elkaar toedragen. Zij is een uitdrukking van die liefde. Binnen
de persoonsgemeenschap der gehuwden is de gerichtheid van beiden
op het kind niet een andere doelgerichtheid dan die van man en vrouw
op elkaar. Beiden willen het voile persoonlijke goed van de ander. En
dit persoonlijk goed is de menselijke volmaaktheid in onbaatzuchtige
dienst en liefdevolle verantwoordelijkheid. Zij maken elkander tot
vader en moeder en schenken elkaar dus de heerlijkste opgave van
liefde en zorg, waardoor zij als personen kunnen rijpen en groeien. Zo
wordt het doel van de natuur in het doel van de persoonsgemeenschap
opgenomen en wordt de diaiectische tegenstelling verzoend in een volmaakte synthese waarbij de liefde van man en vrouw voor elkaar en
hun creatieve liefde voor het kind tot een liefde versmelten" 1 ). Daarmee is al een derde opmerking voorbereid: de vrucht der persoonsgemeenschap van het huwelijk is geen zakelijk lets, het is het kind, dat
niet slechts wordt verwekt maar tot persoon gewekt, het is de uitbreiding van de persoonsgemeenschap der gehuwden tot hun kinderen.
Nog een enkel woord over dit laatste aspect. Er is maar ea. vol1 ) Humanus (J. H. Walgrave 0.P.), Dialectiek van het huwelijk, in: Kultuurleven
25 (1958), 165-176. Cursivering van ons.
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maakte gemeenschap van personen, dat is die van Vader, Zoon en
Heilige Geest. Ook deze goddelijke gemeenschap staat open, maar dan
uit louter rijkdom en krachtens vrije schenkende liefde: Zij wil ons in
haar leven opnemen. Elke andere personengemeenschap staat open en
krachtens schenkende rijkdom en omdat zij aanvulling behoeft. Dit is
zelfs het geval met de gemeenschap der zaligen \TO& het eindoordeel bij
Christus' komst: zij wachten en verwachten „totdat ook van hun medeknechten en broeders het petal vol is" ( Apoc. 6, 11 ). Nog meer is dit
het geval met de mensheid op aarde en met de Kerk: de mensheid
breidt zich uit in steeds nieuwe generaties, omdat zij geeft uit haar rijkdom maar ook om in volheid aan mens-zijn te groeien, en van de Kerk
-nag hetzelfde gezegd worden, want de nieuwe leden, de nieuwe volkeren met name, die tot haar toetreden zullen door haar heil erlangen,
maar ook haar brengen „tot de gehele omvang van de volheid van de
Christus" (Ef. 4, 13). Ditzelfde geldt suo modo ook van de kleinere
liefdegemeenschappen tussen de mensen: een liefde houdt op liefde te
zijn wanneer zij „egoisme a deux" is. Elke ware vriendschap maakt de
vrienden liefdevol in hun contacten met anderen. Zo is het ook met de
liefdeband tussen gehuwden, maar de meest eigen wijze waarop hun
gemeenschap naar anderen uitgaat is de opbouw van een gezin. Wij
gebruiken dit laatste woord hier met opzet want „procreatie - , „generatie- en zeker „voortplanting- wijzen te uitsluitend op het biologische
vlak. In het gezin opent zich de gemeenschap der gehuwden naar die
van hen en hun kinderen, niet alleen doordat die kinderen worden verwekt, ter wereld gebracht en groot gebracht, maar doordat de persoon
in hen gewekt wordt tot deelgenoot aan de liefdesgemeenschap der
ouders. In de gehuwden bouwt de mensheid aan haar uitbreiding niet
enkel als biologische soort maar bovenal als gemeenschap van personen.
In het christelijk huwelijk bouwt ook de Kerk zich uit als liefdegemeenschap, al zullen andere sacramenten daarbij moeten komen, allereerst
het doopsel. De eenheid van de onderlinge liefde en deze vruchtbaarheid op het persoonlijk plan is zo, dat door hun schenkende liefde aan
de kinderen ook de gehuwden elkander voltooien tot de volle menselijkheid van het ouderschap. Zo heeft het huwelijk als belangeloze
personengemeenschap de ene zin die omschreven kan worden als liefde,
die man en vrouw tot ouders maakt, en als vruchtbaarheid, die de gemeenschap der beminnenden uitbreidt.
Van de uitgebreide literatuur over dit onderwerp hebben vooral twee studies ons
geinspireerd, nl. R. Lochet: Les fins du mariage, Nouv. Revue Theol. 1951, blz. 449465 en 561-586; en: B. Speekenbrink: De huwelijksdoeleinden, in het jaarboek 1961
van het Werkgenootschap van Katholieke theologen in Nederland, dat weldra verschijnen zal bij Gooi Sticht te Hilversum. Dit jaarboek is geheel aan het huwelijk
gewijd.

Hervorming en democratisering
van het M.O. in Belgie
A. CAUWELIER S.J.
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E school is een instrument van cultuuroverdracht. Geen wonder
dus, dat op het ogenblik, nu heel de Westerse cultuur in een crisis verkeert, het medium waarmee deze cultuur aan de jongere generatie
wordt doorgegeven, deze crisis het scherpst ervaart. „Les divers pays
cherchent . . . . une r g orme de l'enseignement, r g orme de structures
comme de programmes, qui soft a la mesure veritable de l'epoque rêvolutionnaire que nous vivons. ( . . . . ) Le moins qu'on puisse dire c'est que
nous vivons a cet egard une veritable periode de transition" 1 ) . Hetzelfde fenomeen treffen we aan in alle West-Europese landen.
Ook in Belgie verkondigen krantenartikelen en oudersvergaderingen
luidruchtig dat er iets scheef gaat met het middelbaar onderwijs 2).
„Sommigen verwachten van de verantwoordelijke leiders een echte
revolutie inzake programma's en lesroosters. Naar hun mening moeten
wij van een tabula rasa opnieuw vertrekken. Ze worden ongeduldig en
zijn absoluut in hun uitlatingen en spreken van stagnatie en sclerose.
Zij wensen totaal nieuwe programma's voor nieuwe mensen" 3 ) . Het
kortzichtig empirisme en de eenzijdigheid van vele kritieken misleiden
de publieke opinie en scheppen een sfeer van onbehagen die de echte,
noodzakelijke hervorming van de humaniora niet bevordert. Zij die
verantwoordelijk zijn voor het katholiek onderwijs besef fen beter dan
wie ook met welke zware problemen het huidig M.O. te worstelen heeft.
De nieuwe verbeterde uitgave van het Leerplan 1961, waaraan een
tweehonderd ervaren onderwijsmensen meer dan twee jaar hebben
gewerkt, vermeldt in de Algemene Inleiding eerlijk alle moeilijkheden
en kritieken, doch wijst er tevens op dat een oplossing niet geboren
wordt uit steriele aanklachten. Indien de publieke opinie zich de moeite
had getroost de positieve richtlijnen van dit Leerplan te bestuderen, dan
zou veel ongeduldige kritiek verstomd zijn. Indien de leerkrachten onmiddellijk in de praktijk konden verwezenlijken wat dit Leerplan voor1) Evolutions et tendances des enseignements du second degre en Europe, Unesco,
Parijs, 1958.
2) Verder gebruiken we hier „humaniora- als synoniem voor „middelbaar onderwijs". Dit M.O. is een onderdeel van het „secundair onderwijs" en komt ongeveer
overeen met het Nederlandse V.H.M.O.
3) Mgr. J. Daem, in: Katholiek Ondertvijs, V, 1 (oktober 1961).
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schrijft, dan zou de blijvende waarde van de humaniora reeds direct
aan vele behoeften van het ogenblik aangepast zijn.
Het blijft evenwel duidelijk dat een groeicrisis van de humaniora
onafwendbaar is. Even duidelijk is het echter, dat deze noodzakelijke
evolutie ten zeerste bemoeilijkt wordt door twee factoren die vaak met
elkaar worden verward: enerzijds de eis tot democratisering van het
M.O., anderzijds het feit der steeds toenemende massificatie. Dit laatste
feit is de oorzaak van de acute malaise. De kwantitatieve druk van de
„massa- heeft de spanning geweldig doen stijgen. Willen wij beter
begrijpen hoe dringend zowel de inwendige hervorming als de democratisering van de humaniora moeten doorgevoerd worden, dan moeten
wij uitgaan van dit relatief nieuw feit: de massificatie van het M.O.
Druk der massa en democratisering
Een eerste revolutie in het Belgisch schoolwezen heeft plaats gehad in
1914 toen het kosteloos lager onderwijs verplichtend werd gesteld voor
alle kinderen. Het schoolpact van 6 november 1958, met de daaropvolgende schikkingen voor studiebeurzen, heeft een tweede omwenteling
veroorzaakt, ditmaal in het secundair onderwijs. In 1954-1955 verleende
het Nationaal Studiefonds 10.000 beurzen voor een gezamenlijke waarde
van 53 miljoen Fr., in 1960-1961 40.000 beurzen en 383 miljoen Fr.
Dank zij de relatieve kosteloosheid van het M.O. wordt zelfs een geleidelijk verlengde schoolplicht tot 18 jaar in het vooruitzicht gesteld.
Hoewel nog Been enkele schoolplicht na 14 jaar wettelijk is opgelegd,
gaan nu reeds meer dan 80% van de 15-jarigen en bijna 65 % van de
16-jarigen vanzelf naar school. Voor het katholiek M.O. betekent dit
een enorme aangroei: in 1920 40.000 leerlingen, in 1950 70.000 en in
1962 meer dan 140.000. Statistici beweren dat deze toename haar eindpunt nog lang niet heeft bereikt. Volgens de meest recente prognose
verwacht men in de periode 1959-1965 voor de humaniora nog 56.715
leerlingen meer, voor de technische scholen (die momenteel eivol zitten)
75.708, voor de normaalscholen (kweekscholen) 5970. In 1965 zal het
vrij M.O. dus ong. 200.000 leerlingen tellen, vijf aal meer dan in 1920.
Deze massale aangroei mag men echter niet verwarren met democratisering. Democratisering, het ideaal waarnaar moet gestreefd worden,
betekent niet dat alle vormen van onderwijs voor iedereen zonder onderscheid van begaafdheid open staan. Ze betekent alleen dat de keuze
van het onderwijs niet langer bepaald wordt door een aantal financiele
en sociale factoren, maar uitsluitend door de persoonlijke aanleg van
het kind. Concreter: leerlingen die bekwaam zijn om humaniora to doen,
maar thans, uitsluitend om sociale redenen, een ander onderwijs volgen,
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moeten een plaats kunnen krijgen in de humaniora; omgekeerd moeten
leerlingen die nu, uitsluitend om prestigeredenen, humaniora volgen,
maar anders begaafd zijn, hun ontwikkeling kunnen zoeken in ander
onderwijs. leder kind moet gelijke kansen krijgen om zijn eigen talenten
op de meest geschikte wijze volledig te ontwikkelen. Deze idee van
sociale gelijkheid op onderwijsgebied is wezenlijk christelijk, al is ze
relatief laat in het christelijk bewustzijn opgekomen. Democratisering is
dus Been goedkope verkiezingsslogan, maar voor ieder christen een eis
van sociale rechtvaardigheid. Het spreekt vanzelf dat we hierin ook
niet-christenen ontmoeten: „ ( De school) moet alle krachten inspannen
om de best mogelijke opleiding te geven aan alle kinderen die aan Naar
zorg zijn toevertrouwd. (. . ..) Tot nu toe heeft de school onderwijs
gegeven aan goede leerlingen. Van nu of moet zij alle kinderen opvoeden". Dit woord van de Brusselse hoogleraar R. Van Waeyenberghe
in een Unesco-artikel kan men leggen naast het motto van de recente
studie van het A.C.W., Het onderwijs en de toekomst van de arbeiders,stand (1961): „Hoe moet de structuur en de inhoud van het onderwijs
in Belgie worden uitgebouwd opdat alle kinderen volledig en volwaardig onderwijs, aangepast aan hun bekwaamheid, zouden genieten?", of
naast een citaat van Kan. J. Van Camp, de hoofdredacteur van Huma
nites Chrêtiennes: „Voila semble-t-il, la premiere Cache qui s'impose
aujourd'hui: crêer presque de toutes pieces, un rêseau pour moins douês
(wij zouden liever schrijven: voor „anders-begaafdenTh leur assurant
une formation ainsi que des dêbouchês" ( februari 1961). Van drie kanten words hier in andere bewoordingen dezelfde stelling naar voren
gebracht.
Nu is het echter opvallend dat het niet deze eis tot democratisering,
maar de feitelijke aangroei van de schoolbevolking is, die ten grondslag
ligt aan de virulente aanklachten welke men soms ook van katholieke
zijde tegen de humaniora hoort formuleren. En in die humaniora moet
vooral de Grieks-Latijnse het ontgelden. Deze humaniora, zo heet het,
is onsociaal, ondemocratisch: ze is immers niet aangepast aan de begaafdheid van de doorsnee.
Met klem moeten wij daar tegenover stellen: democratisering is heel
iets anders dan een nivellering op het peil der minder begaafden. Zij is
de mogelijkheid voor ieder om zich volgens zijn eigen begaafdheden te
ontwikkelen, in dienst van de gemeenschap. Zijn die begaafdheden
grocer, dan bestaat niet alleen het recht, maar ook de plicht om aan de
ontwikkeling ervan meer tijd en zorg te besteden. Dit „beter" onderwijs
voor meer begaafden is zelfs in het belang van de minder begaafden:
het bereidt mensen voor op een aantal vitale functies welke zij zelf in
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de gecompliceerde maatschappij van vandaag niet kunnen waarnemen.
Van hun kant moeten de minder begaafden in een minder eisend schooltype een andere opleiding krijgen, aangepast aan hun eigen talent, want
de moderne maatschappij heeft ook deze talenten broodnodig.
De meeste mislukkingen in de Grieks-Latijnse richting zijn niet te
wijten aan de zogenaamde ondemocratische eisen van de humaniora,
maar aan de kortzichtigheid van hen die hun kind tot elke prijs in deze
sectie willen plaatsen, welke in hun ogen een symbool is van sociaal
prestige en welstand. De verwijten aan het adres van de humaniora
keren zich in vele gevallen tegen de critici zelf, die weinig democratisch
— en tevens weinig christelijk — het onderwijs alleen maar beschouwen
als een hefboom voor hun eigen onsociale ambities. Hun doel is niet: te
dienen, maar te verdienen. De druk der massa is in vele gevallen ondemocratisch georienteerd, en dit is de reden waarom de humaniora
overbelast is.
Toch gaat de humaniora zelf ook niet helemaal vrij uit. Vanuit een
gezond democratisch standpunt kan men aan de huidige situatie de volgende verwijten maken: 1. De inhoud van de humaniora is nog te weinig christelijk-humanistisch en vaak ook te weinig modern. 2. Wat de
spreiding van het schoolnet betreft: een dubbele kritiek. Veel jongeren
vinden nog geen aangepast onderwijs op een redelijke afstand van hun
woning. Zij zetten hun studie te vroeg stop of worden in een minder
geschikte afdeling gedrongen. Ten tweede krijgt ongeveer 10% van de
jeugd, de groep der minder-begaafden, nog geen aangepast humaniserend onderwijs. Voor dezen stelt de reeds geciteerde studie van het
A.C.W. de oprichting voor van een zgn. „Algemene Beroepsschool" 4),
die de afgeleefde „vierde graad" moet opvangen en verbreden, en een
opleiding geven aan hen die noch voor de humaniora, noch voor de
technische school in aanmerking komen, doch zich verdienstelijk kunnen
maken in de „tertiaire sector". 3. Een derde kritiek betreft het tekort
aan orientering. Veel leerlingen starten in een voor hen niet geschikte
afdeling. Een goede orientering bij de aanvang zou veel mislukking
kunnen voorkomen. (Dit veronderstelt natuurlijk dat de ouders zich
neerleggen bij de resultaten van het onderzoek, ook als die zgn. minder
vleiend zijn).
Dat de democratisering van het M.O. voor het Vlaamse yolk een
levenskwestie is, tonen de statistieken van Prof. Coetsier 5 ) ( zie sche4) Het Onderwijs en de toekomst van de arbeidersstand, A.C.W., 1961, pp. 131138.
5) L. Coetsier, De actuele deelname van beide taalgroepen aan het Belgisch opleidingstvezen en de gevolgen ervan, Gent, 1959. De cijfers betreffen het schooljaar
1959-1960.
38
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ma). De Nederlandssprekende bevolking van Belgie bedraagt 62% in
de kleuterschool en tijdens de militaire dienst, maar vermindert procentueel geleidelijk naargelang de studies belangrijker warden, om b.v. in
het universitair onderwijs om te slaan tot slechts 39% Nederlandssprekenden t.o.v. 61 % Franssprekenden. Er is slechts een gebied waar de
Vlamingen een formidabele voorsprong hebben: in het slop van de
„vierde graad" (78% t.o.v. 22% ). Wie bezorgd is om de cultuurautonomie kan uit deze cijfers heel wat leren.
NEDERLANDS
Dienstplichtigen

1

1

Doctoraten en specialis. Univ.

I

Universitair onderwijs
Hog er onderwijs
Secundair onderwijs

1

„Vierde graad"
Lagere school
Kleuteronderwijs

1

1

FRANS

62

38

33

67

39

61

45

55

57

43

78

2.1 1

57

43

63 13T

1

1
1

1

1

1

Pluralistische humaniora en gelijkwaardig diploma
De democratisering heeft ook binnen de humaniora zelf reeds veel
structuurhervormingen gevergd. Tot voor enkele jaren was de klassieke humaniora, die omwille van financiele, sociologische en psychologische redenen grotendeels beperkt bleef tot een stands-elite, praktisch
de enige onderwijsvorm die afgestemd was op de universiteit. Sedert
7 juli 1959 bestaan nu echter reeds zes „typed' van humaniora in het
vrij M.O.: de Grieks-Latijnse, de Latijns-Wiskundige en de LatijnsWetenschappelijke afdelingen in de „oude humaniora", de Economische, de Wetenschappelijke A en B in de „moderne humaniora". Maar
deze zes afdelingen zijn voorlopig nog niet gelijkwaardig. De GrieksLatijnse biedt een veel bredere toegang tot de universitaire studies dan
de andere secties 6).
6 ) Men kan het betreuren dat deze zes secties niet alle mogelijkheden van huma
nioravormen vertegenwoordigen. Cfr. J. Van den Bossche S.J., Waarheen met de
humaniora?, Bijlage Streven, febr. 1957, pp. 27-30. Anderzijds moet men er rekening
mee houden dat enkele van de nu bestaande nog niet genoeg „levenservaring- hebben
om zich naar eigen wetmatigheid te ontwikkelen.
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Het nieuwe wetsvoorstel van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur verzet zich tegen de bestaande homologatiewet, die
aan de Grieks-Latijnse een geprivilegieerd karakter toekent, en wil de
universiteit openstellen voor al degenen die in een der zes humanioraafdelingen 60% der punten behalen (met eventueel een aanvullend
examen voor wie aan de universiteit een yak wil gaan studeren dat hij
in zijn humaniorasectie niet gevolgd heeft). Dit wetsvoorstel heeft een
hele voorgeschiedenis. Het maakt gewag van een soortgelijk voorstel
van de „Verbeteringsraad van het Hoger Onderwijs" in 1951 en van
een aanbeveling aan de regering in november 1960 door de „Nationale
Raad van Wetenschapsbeleid" (waarvan de opinies op het Ministerie
nogal gemakkelijk worden beschouwd als de mening van de universitelt ).
Dit wetsvoorstel-Larock wil dus twee dingen: enerzijds toegang tot
de universiteit verlenen aan alle leerlingen die bekwaam zijn; anderzijds
een schiftingsprincipe aangeven, waarmee alleen de bekwamen worden
doorgelaten. In onze kritiek bespreken wij eerst de „poging tot democratisering - , daarna het „selectie-principe".
Het openstellen van de universiteit voor alle humaniorasecties kan
om velerlei motieven gebeuren. Hopelijk hebben de hervormers diepere
gronden dan een rancuneus minderwaardigheidscomplex tegenover de
Grieks-Latijnse. Hopelijk worden zij ook niet alleen geinspireerd door
de utilitaristische bekommernis om zo spoedig mogelijk zoveel mogelijk
„technici- een universitair diploma in handen te stopper e De enig geldige verantwoording is het beginsel zelf der authentieke democratisering: aan alle jongeren die door een degelijke humanioravorming zijn
voorbereid, gelijke kansen geven om aan het universitair onderwijs en
het wetenschappelijk onderzoek deel te nemen. Indien het wetsvoorstel
dit beoogt, dan kan men het principe ervan slechts goedkeuren en toej uichen.
Indien men van deze norm uitgaat, is het echter duidelijk dat het
voorstel een overhaaste en onrijpe beslissing is. Het doel dat wordt
beoogd, wordt door het inadekwate van de voorgestelde middelen in
gevaar gebracht. Het is niet door het feit dat een sectie plotseling toegang verleent tot de universiteit, dat ze meteen ook een degelijker vorming verleent en humanistischer opvoedt. Een nieuw etiket verandert
de inhoud niet. Slechts wanneer elke sectie van de humaniora in werkelijkheid is uitgebouwd tot een telkens gedifferentieerd instrument van
echte humaniora-opleiding, pas dan heeft het zin de poorten van de
universiteit breder open te zetten.
Natuurlijk zijn er vele wegen naar het doel van de humaniora. Doch
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om tot werkelijk pluralistische humaniora te komen, volstaat een wettekst niet. Een volgehouden pedagogische inspanning is vereist om elk
der zes takken van de humaniora en de theoretische afdeling van de
technische school (waarover het voorstel-Larock wonder genoeg zwijgt)
op te voeren tot een authentiek humaniorapeil. Zo spoedig mogelijk
moet men ernstige en pedagogisch verantwoorde experimenten gaan
nemen in deze richting 7 ), zodat wij binnen afzienbare tijd zowel van
klassieke als van moderne, van pedagogische als van technische humaniora kunnen spreken. Alleen op deze voorwaarde is het verantwoord,
alle secties open te stellen voor de universiteit. Aldus zal het bovendien
mogelijk zijn, de klassieke humaniora vrijer te doen ademen: zij zal niet
langer overbelast zijn met diploma-jagers en zich niet weer hoeven te
plooien naar de verlagende eisen van een standselite; samen met de
„andere" humaniora-typen zal zij de ware geestes-elite helpen vormen,
die dan uit bredere lagen der bevolking zal komen bovendrijven 8).
Het plan-Larock „grout jacet" zonder verwijl doorvoeren zou een
verlaging betekenen van het algemeen studiepeil. Hieromtrent heeft
H. Janne, Pro-Rector van de Brusselse Universiteit, onlangs verklaard:
„Indien er moest gekozen worden tussen een uitstellen van de democratisering en een onvermijdelijke daling van het peil van onze studien,
zouden wij . .. . het behoud van de kwaliteit kiezen". Het plan-Larock
kan, zonder verlaging van het studiepeil, direct van kracht worden voor
de drie „sterke secties" van de humaniora: de Grieks-Latijnse, de Latijns-Wiskundige en de Wetenschappelijke A. Maar de andere afdelingen, die „zwakke secties" zijn (niet alleen omdat ze toevallig zwakke
leerlingen zouden bevatten, maar omdat het leerplan objectief minder
zwaar is) , zouden pas na verloop van tijd en na een inwendig groeiproces tot op zekere hoogte gelijkgeschakeld mogen worden. De vraag
blij ft zelfs open, of dit onderscheid tussen sterke en zwakke secties niet
steeds aan een reele behoefte zal blijven beantwoorden.
Daarom is ook het voorgestelde selectie-principe van Minister Larock
7) Hetgeen heel wat anders is dan de plotselinge improvisaties die uit pragmatische
bevliegingen van ministeriele ambtenaren of en toe worden gelanceerd. Cfr. a.m. het
avontuur van de hervormde normaalscholen. Vgl. M. Nauwelaerts, Perspectives
d'avenir de l'enseignement moyen et normal, in: Humanitês Chretiennes, mai-juin
1961, pp. 208-212. Sommige linksen schijnen het onderscheid niet te kennen tussen
een „experiment" met een beperkt aantal representatieve proefpersonen en een „avon.tuur" waar iedereen wordt in gegooid.
8) Experiment eist voorafgaande bezinning op wat eigenlijk het „vormingsdoel"
moet zijn, eigen aan iedere tak van de humaniora. Daarom begroeten wij met vreugde
het nieuwe boek van Prof. N. Perquin S.J., Algemene Pedagogiek (Romen en Zonen,
Maaseik, 1961) waarin hij juist dit probleem bestudeert. Zijn hoofdstukken over De
cultuur en de middelbare school en De vakgebieden der middelbare school (pp. 146173) behoren tot de meest evenwichtige en best verantwoorde bijdragen tot een reele
schoolhervorming.
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aanvechtbaar. Zal het niet spoedig alle effect missen? Zal er geen
pressie ontstaan om weldra praktisch aan iedereen 60% toe te kennen?
En op welke basis gaat men de percentages van de scholen onderling
vergelijken? Als men dan toch waarde wil hechten aan percentsverschillen, dan schijnt het logischer degenen die 50% behalen in een
sterke sectie gelijk te stellen met hen die 60% behalen in een zwakke.
Waarom zou men immers iemand die 60% haalt in de economische wèl
geneeskunde laten studeren en iemand die 55% haalt in de GrieksLatijnse niet?
Propedeutisch jaar
In verband met deze laatste moeilijkheden vragen sommige pedagogen zich of of dit wetsvoorstel de zaak wet grondig genoeg aanpakt.
Zij menen dat men vroeg of laat toch zal moeten overgaan tot een soort
„propedeutisch jaar" tussen de humaniora en het eerste jaar van de
universiteit. Utilitaristen zijn hiertegen gekant omdat de duur der studies wordt verlengd. Anderen zijn geneigd de voordelen van dit speciaal jaar veel belangrijker te achten dan de nadelen en verwijzen naar
vergelijkingen met het buitenland. Dit propedeutisch jaar zou een overgangsjaar zijn, dat rechtstreeks voorbereidt op een der grote faculteiten
van de universiteit (in de aard van het huidige voorbereidend jaar voor
de wetenschappen) en waarin de meer algemene en filosofische vakken
van de huidige kandidatuur een plaats zouden krijgen. Het zou regionaal worden ingericht in de grote centra. Het programma zou uitgeba
lanceerd worden zowel door universiteitsprofessoren als door bekwame
humanioraleraren. De overladenheid van bepaalde humanioravakken
( die de humaniora tot encyclopedisme doemen) kan bier naar overgeheveld worden en tevens kan directer voorbereid worden op de nieuwe
universitaire werkmethode, waartegen een doorsnee eerstejaars nu bijna
niet opgewassen blijkt te zijn 9).
Het propedeutisch jaar biedt bovendien een gelukkige oplossing om
de clausule van het huidig humanioradiploma te splitsen: het schoolhoofd heeft slechts te getuigen dat de leerling met vrucht de humaniorastudies heeft beeindigd; of hij universitaire studies aan kan, daarover
zal het slagen in het examen van het „voorbereidend jaar" zich uitspreken. Deze clausule-splitsing baseren op het al of niet behalen van
60% in de humaniora is een zinloos en onpedagogisch compromis, dat
uiteindelijk er slechts toe kan bijdragen de universiteiten te dwingen
9 ) Cfr. L. Coetsier, Problematiek van slagen en mislukken in de eerste kandidatuur
van de universiteit, Gent, 1960.
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„tegenmaatregelen" te tref fen, waarmee de humanistische „vormingsvrijheid- wel eens radicaal zou kunnen bedreigd worden. De meeste
pedagogische auteurs gaan echter akkoord dat, indien de dialoog tussen
universiteit en humaniora betref fende zulk een propedeutisch jaar op
gang kon worden gebracht, de voordelen van dit gesprek zeer breed
zouden uitcirkelen.
Selectie en orientering
Andere plannen tot democratisering houden zich meer bepaald bezig
met de lagere cyclus der humaniora. 0.m. om de leerlingen beter te
kunnen orienteren, worden in het buitenland en in het officieel onderwijs in Belgie experimenten doorgevoerd met de zgn. „tronc commun".
In zijn extreme vorm is deze „tronc commun" of „onderbouw- een
onderdeel van de multilaterale school, d.i. een school van het secundair
niveau waar leerlingen van de klassieke en moderne humaniora vermengd zijn met de toekomstige leerlingen van het technisch onderwijs
en waar alle leerlingen ook een verplichte technische opleiding krijgen
met handenarbeid. Slechts vanaf het stadium van het hoger secundair
onderwijs worden de leerlingen gesplitst naar hun respectievelijke specialisaties, d.i. als zij ongeveer 15 jaar oud zijn 10 ). Twee hoofdmotieven
worden voor deze vermenging aangegeven: 1. de noodzakelijkheid de
leerlingen gedurende lange tijd grondig te testen om hen zo juist mogelijk te richten naar het onderwijstype waar ieder het best kan renderen;
2. „om te vermijden de technische bekwaamheid als minderwaardig te
beschouwen, hetgeen bij ons tot uiting komt door het felt dat men in de
A2, A3, A4-afdelingen de minder begaafde leerlingen plaatst, terwijl de
hedendaagse techniek het uiterste van de menselijke intelligentie verge'
( Prof. Flam). In ons land hadden in 1960 24 of ficiele scholen (d.i. 1/8
van het officeel M.O.) „experimenteer-klassee met een gemitigeerde
vorm van „tronc commun" (4 of 5 uren Latijn als keuzevak voor toekomstige latinisten).
Om een oordeel te vormen over de pedagogische waarde van deze
Belgische experimenten, doen wij bier alleen een beroep op pedagogen
uit het officieel onderwijs. In het mei-nummer 1961 van Educationtribune libre typeert Jean Fabry deze schoolhervorming als volgt: „elle
a provoque des enthousiasmes feconds, puis s'est 6garêe dans des realisations naives -. Anderen klagen de ondoordachte improvisatie aan en
10) Zo b.v. in Zweden, in reeds meer dan de helft der bestaande scholen. Gemitigeerde vormen van „tronc commun" bestaan in Frankrijk, Engeland, Nederland, de
Europascholen, de Kongorepubliek.
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stellen vast dat het systeem, behalve in uiterst zeldzame gevallen waarin
een uitzonderlijke leerkracht in staat is zich aan elk individu uit deze
heterogene klassen aan to passen, gewoonlijk uitloopt op een „nivellement par le bas". De grondige kritiek die E. Renier, inspecteur van het
Franstalig normaal- en middelbaar onderwijs, aan de eerste Ease van
deze experimenteerklassen wijdt 11 ) , spreekt een heel duidelijke taal:
„l'experience est de nature a nuire a l'enseignement of ficiel-. Uit zijn
requisitoir stippen wij vier punten aan:
1. Zoals elke schoolhervorming bij ons, komt ook deze uit Frank.
rijk 12 ). Het Belgisch empirisme heeft de zaak echter grondig verknoeid.
Bij ons duurt de „tronc commun" drie jaren en vangt pas aan na 6 jaren
lagere school. In Frankrijk voorziet het project Billiêres een „tronc
commun" vanaf de 10 of 11 jaar, uiterlijk tot 13 jaar: „c'est avant la
puberte qu'il faut tester les enfants et verifier leurs aptitudes" 13).
2. Eigenlijk is deze of ficiele schoolhervorming geboren uit een kwalijk verborgen anti-Latijn-complex van sommige ambtenaren. „Notre
tronc commun . . . . est ne dans les milieux oii les langues anciennes
sont generalement ignorees et ou elles sont redoutees - . Het Latijn
wordt in deze experimenteerklassen op ergerlijke wijze verwaarloosd:
„dans les classes de regime francais 8 des 19 professeurs de langues
anciennes ne sont pas agrêgês de l'enseignement moyen pour cet enseignement; 7 sur 8 de ces professeurs sont . . . . des debutants dans un
metier qui n'est pas le leur".
3. De hele theorie van de hervorming steunt op het postulaat dat
een belangeloze vorming onmogelijk is. ..Ils fondent le tronc commun
experimental sur des theories que la moitie du monde scientifique conteste et considêre comme depassees".
4. De diepste reden van de „gemeenschappelijke scam" is dan ook
van heel andere aard: „Les classes d'orientation visent des objectifs
sociaux et economiques. Il s'agit, nous dit-on, d'assurer par un tronc
commun le brassage social des elêves et de reduire le complexe d'inferiorite dont pourraient souffrir des eléves des classes pretechniques par
rapport a leur condisciples du moyen". Welnu: „L'objectif de brassage
social . . . . est une vue de l'esprit. Elle aboutit a la pire des erreurs
11) E. Renier, Deflexions sur les classes d'observation et d'orientation, in: Education, Tribune libre, no. 65, sept. 1960, pp. 99-108.
12) De Franse deining omtrent de „Ecoles Nouvelles" bereikte via Socialisme
geleidelijkaan ook Socialistische Standpunten en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur. Het wekt verbazing dat ooze onderwijsmilieus a.h.w. immuun zijn
voor Nederlandse of Duitse invloeden.
13) Eerlijkheidshalve moet hieraan toegevoegd warden dat Frankrijk toch ook het
plan „Langevin - kent, met een tronc commun van vier jaren. Cfr. Roger Gal, Oa en
est la Pedagogie, Buchet/Chastel, Paris, 1961, pp. 145-177.
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qu'un dêmocrate sincere puisse commettre: l'abaissement du niveau
moyen des etudes".
Dit vierde punt verklaart waarom de socialisten zich hebben meester
gemaakt van de „tronc commun". Volgens hen is het onverantwoord
dat leeftijdsgenoten slechts in de lagere school en tijdens de militaire
dienst „klassenloos- bij elkaar zijn. Ook de secundaire school moet
zoveel mogelijk „eenheidsschoor worden. In een artikel van Dr. Van
Passel, Hoofdmomenten uit de strijd om een socialistische onderwijsdoctrine in Socialistische Standpunten, 3, 1961 lezen wij: „De socialistische pedagogiek leidt haar normen af uit sociaal-economische inzichten en is gericht op een sociaal-eudaimonistische maatschappij. De socialistische pedagogiek bedoelt . . . . door de opvoeding bij te dragen tot de
revolutionering der thans bestaande samenleving en aanvaardt de klassenstrijd als leidend beginsel". In zijn inleiding had schrijver er trouwens op gewezen dat zijn artikel was geschreven: „opdat alle socialisten
zouden weten wat wij moeten en willen bereiken met een hervorming
van het onderwijs en opdat zij de betekenis van sommige maatregelen
beter zouden begrijpen".
Of deze sociale motieven ook pedagogisch verantwoord zijn, vragen
zij zich niet voldoende af. Het volstaat niet een scherp inzicht te hebben
in een sociale nood, om daarmee het probleem ook pedagogisch op te
lossen. Toch wordt deze fout meermalen bedreven. Sociologen en statistici bewijzen een zeer grote dienst aan het onderwijs door een probleem aan de pedagogen voor te leggen en bekend te maken, maar zij
vergeten soms dat de adekwate oplossing slechts door de pedagogen
zelf kan geleverd worden. Zoals b.v. de sociologen wel kunnen aantonen dat de honger in de wereld een echt probleem is, doch voor de
oplossing ervan een beroep moeten doen op economisten, landbouwkundigen, industrielen, enz.
Steunend op de gegevens van K. Swinnen, W. Smet S.J. en Stinissen 14 ) zijn vele katholieke pedagogen meer geneigd, het zesde leerjaar
der lagere school als orientatiejaar te beschouwen, in samenwerking
dan met de psycho-medico-sociale centra (die grotendeels tot de vrije
sector behoren). Verder lijkt het wenselijk dat iedere school een specialist vrijstelt, die zich met de orientering of eventuele herorientering van
de kinderen bezighoudt. De studie van het A.C.W. acht het van kapitaal belang dat in de lagere cyclus M.O. de overgang van de ene tak
14 ) K. Swinnen, Prognose van het schoolsucces in het middelbaar onderwijs, Nauwelaerts, Leuven, 1961.
W. Smet en J. Stinissen, De uitval tijdens de humaniora en zijn (sociale) oorzaken,
in: Tijdschrift voor Opvoedkunde, no. 2, 1962, pp. 73-102.
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naar de andere nog vergemakkelijkt wordt, dat de wettelijke schikkingen die sedert 1958 op dit gebied zijn getrof fen op een meer of ficiente
wijze aan ouders en leerkrachten bekend gemaakt worden, dat de scholen hiermee rekening houden en de voorziene ophaalcursussen en dergelijke daadwerkelijk inrichten.
Bekrompen utilitarisme
In de overhaasting der hervormingen duikt telkens weer een gevaar
op dat de echte democratisering dreigt uit te hollen: het kortzichtig
utilitarisme van sommige kringen, die de opgaven der school onmiddellijk willen afleiden uit de behoeften der economie. Zij miskennen de
echte zin der humanioravorming en sporen aan tot zo vroegtijdig mogelijke specialisatie. In hun ogen moeten de studies zo „bruikbaar"
mogelijk zijn en zo vlug mogelijk naar het verlangde diploma-papier
leiden. ( Men krijgt de indruk dat in sommige ministeries soortgelijke
utilitaristen angstwekkend sterk vertegenwoordigd zijn).
Op een ondoordachte manier putten zij hun argumenten uit een
gegeven dat inderdaad zeer juist is: het feit dat onze moderne samenleving veel meer geschoold personeel nodig beef t. De studies van P.
Harmel, de gegevens van de „Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid- , het „Witboek over de behoeften der Belgische economie aan
wetenschappelijk en technisch geschoold personeel" (1958), waarschuwen dat het land zich een geweldige inspanning moet getroosten om
een grocer aantal gespecialiseerde technici te leveren, willen wij ten
overstaan van onze nabuurstaten weldra niet een „onderontwikkeld land zijn. „Un pays sous-developpê n'est pas autre chose qu'un pays
sous-instruit" (Fourastiê).
De vraag is echter of het utilitarisme-op-korte-termijn in sommige
beschouwingen en voorstellen betreffende „de finaliteit van het M.O."
niet het einde betekent van de authentieke „humaniora - en dus onrechtstreeks het boven vermeld doel onmogelijk maakt. Men staat verbaasd
over het volgend citaat van Prof. Flam, die nochtans een intelligent
man is, hoogleraar en inspecteur M.O.: „Al het gepraat over de algemene vorming van de leerlingen is zo abstract en wereldvreemd, dat het
elke poging om het M.O. degelijk te organiseren kan doen mislukken.
(. . . .) De zogenaamde algemene cultuur die het M.O. verstrekt, is het
ergerlijke en walgelijke misbaksel van een abstract intellectualisme.
(. . . .) Van belang is dat de leerlingen degelijk voorbereid worden op
het vak dat ze op de universiteit willen volgen. Zo begint de specialisatie feitelijk op 15-jarige leeftijd en, wat de zogenaamde algemene cul-
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tuur betreft, ze zal veel degelijker en echter zijn, zonder overlading van
de leerplannen" ( Vorming, april 1961 ).
Daartegen waarschuwt M. Lavency die elk demagogisch verlagen
van het algemeen studiepeil als kortzichtig verraad beschouwt tegenover de authentieke democratie: „On veut augmenter le nombre d'êtudiants dans l'enseignement supêrieur. D'accord: a condition toutefois
que l'on entende par la accorder a tous nos jeunes gens la possibilite
democratique de poursuivre les etudes auxquelles leurs capacitês intellectuelles et leur qualites morales les appellant, et non la faculte populiste assurêe a tous d'acquerir le parchemin que l'on valorisera aisêmenr
(Les Etudes classiques, oktober 1961 ). De mens is mèer dan een „produktie-machine". Het economisch proces staat overigens in dienst van
de totale menselijke bestemming, zelfs van de „vrije qr. „Il faut & yelopper chez les jeunes des aptitudes extra-professionnelles, car la sociètê
de demain sera plutot une civilisation de loisir", zei onlangs P. Harmel.
Zelfs in de techniek verzetten de humanisten zich tegen een te vroege
specialisatie, want met Fourastiê stellen zij vast dat het geen zin heeft
tijdens de opleiding gespecialiseerde technieken aan te leren, die door
de enorme vooruitgang der techniek zelf reeds lang zullen verouderd
en voorbijgestreefd zijn op het ogenblik dat de leerling ze zou moeten
toepassen.

Een nieuw humanisme
Een aanpassing van het eigenlijke humaniora-ideaal aan het moderne
wereldbeeld zou ook zonder democratisering hebben plaats gehad als
de normale uitloper van een evoluerende en verrijkte filosofie en theologie. Doch de democratisering heeft dit aanpassingsproces versneld:
bij al die nieuwe structuur-creaties rijst onafwendbaar de vraag: „welk
is dan het vormingsdoel van de humaniora in deze tweede heeft der
twintigste eeuw?" Steeds stoten wij dus op de kernvraag die Prof. Perquin tricht te benaderen in zijn Algemene Didactiek. En het valt te
verhopen dat vele pedagogen zijn poging tot antwoord zouden bestuderen, bekritiseren en aanvullen, om door onderlinge dialoog te geraken
tot een nieuwe en aangepaste onderwijs-doctrine, waaraan onze tijd
zo'n behoefte heeft.
Dat er aanpassing nodig is, weet iedereen. „In een tijd als de onze,
die zo vlug evolueert en zo ongewoon geladen is, moeten leerinhoud en
leermethode tijdig worden herzien" (Leerplan 1961, N.V.K.M.O.,
p. 8). Ook voelt iedereen wel aan dat de individualistische humanist
met Renaissance-idealen verloren loopt in de moderne sociale en tech-
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nische cultuur. Doch dit „algemeen - inzicht volstaat niet om in het
dagelijks pedagogisch contact de jongeren concreet te onderrichten en
op te voeden tot de ,.nieuwe mens". Scherper dan ooit hebben wij in de
ongecoardineerdheid van de huidige „open wer gild" behoefte aan pedagogen die de wereld-van-nu niet alleen „aanvoelen - , maar ook kunnen
„denken - en vertalen in pedagogische categorieen 15 ). Dit laatste is een
dringende taak. De zwijgzaamheid der universiteit op dit punt wordt
door velen zeer pijnlijk aangevoeld.
Intussen kunnen wij reeds vermoeden dat de volgende karakteristieken van een „nieuw mensbeeld" ook in de katholieke pedagogic der
hurnaniora heel zeker aan bod zullen komen: verwijdering van een
geestdodend encyclopedisme om terug te keren naar meer „wijsheid en zin voor universele „werkmethode - ; een meer sociale opleiding, die
tot uiting zal komen zowel in een grotere theoretische eerbied voor de
gemeenschapswaarden van burgerzin en verantwoordelijkheid als in
een praktische toepassing op gebied van „klas-systeem - , dat meer in de
richting zal gaan van „groepswerk - i.p.v. een individualistische emulatie-wedstrijd; een groeiende waardering voor de „aardse taak" van de
christen, waardoor de menselijke waarde van techniek en wetenschappen positief zal benaderd worden en waardoor het onderricht als vanzelf „concretes" zal worden; meer zin voor onderwijs in de moedertaal
en in de „levende talen", omdat de moderne „humanist - in levend
contact moet kunnen treden met zijn Europese medemens; de beleving
tenslotte van een rijker „Kerkbegrip-, met als gevolg een religieuze
opvoeding die voorbereidt op een uitstralend diaspora-katholicisme in
plaats van op te leiden tot kastegeest en ghetto-mentaliteit.
7-3-1962
13) Structuren en programma's zijn tenslotte maar een minimum-voorwaarde. De
eigenlijke opvoeding gebeurt door de persoon van de opvoeder. „De critici dienen in
acht te nemen dat de meest dringende hervorming deze is van de voorbereiding van
de leerkrachten die moeten open oog hebben voor de pedagogische en didactische
behoeften". (Mgr. J. Daem, in Katholiek Ondertvijs, V, 1). Cfr. J. Van Brabant S.J.,
De Opvoeder als Symbooldrager, in: Nova et Vetera, XXXVI, 2, pp. 97-112.

Newman en Aristoteles

DR. ZENO O.F.M.Cap.

E stroom literatuur over de eminente Engelse bekeerling John Henry Newman neemt nog steeds toe. Allerlei aspecten van zijn leven en werk warden
bestudeerd. Vele universiteitsstudenten in Europa en Amerika kiezen Newman
als onderwerp van hun dissertatie. Sinds het eerste internationale Newman-Congres te Luxemburg, vijf jaar geleden, bedroeg het aantal tijdschriftartikelen over
Newman aanmerkelijk meer dan 150, terwiji de krantenartikelen niet te tellen
zijn en er in die periode minstens twintig kleinere of grotere boeken over hem
werden geschreven. Hierbij laat ik onvermeld de vertalingen en nieuwe uitgaven
die in deze jaren van Newmans werken verschenen zijn.
In 1942 is hier te lande een dissertatie gepubliceerd met de titel Newmans

D

leer over het menselijk denken 1 ). De auteur trachtte hierin alle kenkritische
termen en passages uit Newmans oeuvre grondig te verklaren. Het was een uitgebreide studie, en er bleef geen tijd of plaats over om de bronnen van Newmans leer — een leer die de „illatieve zin" tot kernpunt heeft — na te gaan. De
oorlogsomstandigheden maakten dit trouwens onmogelijk. Wat toen ondoenlijk
was, is nu gedaan door Franz Michel Willam, die in zijn onlangs verschenen
werk Aristotelische Erkenntnislehre bei Whately und Newman und ihre Bezfige
zur Gegenwart 2 ) met Duitse grondigheid en verbazende scherpzinnigheid die
bronnen heeft nagespeurd en verrassende conclusies naar voren heeft gebracht.
Op het eerste internationale Newman-Congres was Wiliam al met enkele
resultaten van zijn onderzoek voor de dag gekomen. Zijn voornaamste stelling
echter — dat Newmans kenleer in de grand aristotelisch was — riep sterke
tegenstand op, want de gangbare opinie hierover luidt heel anders. Hij moest
zijn mening degelijker bewijzen. En hij deed dit ook door dit boek te schrijven.
Tot nu toe kende men hier in Nederland Willam alleen als auteur van de
levens van Jezus en Maria. Maar deze stoere Oostenrijker bezit een veelzijdige
geest. Hij heeft naam gemaakt op het gebied van heemkunde en behoort tot de
beste kenners van de Alpenflora. Hij is filosoof en theoloog. Hij verstaat vele
Europese talen. Hij bezit een voorliefde voor de hogere wiskunde en de moderne atoomfysica. Over zijn Leben jesu im Land und Volk Israel zeggen de
Arabieren dat „niemand het Oosters-Palestijns leven ooit zo goed heeft weergegeven als Wiliam".
Het is zijn grote belangstelling geweest voor de bijzondere denkwijze van

Newman en voor zijn ideeen over de verhouding tussen godsdienst en wiskunde
die hem Newman deed bestuderen, nu al bijna veertig jaar lang. Van die studie
is het boek de rijpe vrucht. Hierin heeft hij niet eenvoudigweg herhaald wat
anderen hadden neergeschreven. Hij is naar de bronnen gegaan, heeft Newmans gedachtenleven nauwkeurig bestudeerd en vijf voile jaren besteed om dit
boek uit zestienduizend getypte vellen te condenseren. Hij kan letterlijk nazeggen wat Newman zei toen hij na de voltooiing van de Grammar of Assent zijn
1) Door de schrijver van dit artikel. Nijmegen. Dekker en van de Vegt.
2) Herder, Freiburg, Basel, Wien. 1960.
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voorstudies voor dit boek vergeleek met de did en de moeite aan andere boeken
besteed: „This, I think, has tried me most of all. I have written and rewritten
it more times than I can count" 3).
1k zou hier gaarne een idee geven van de inhoud van Willams werk, een
globaal overzicht van zijn studieresultaten en enkele bijzander interessante
grepen uit zijn vondsten en gedachten. Wat de grote lijnen betreft, het eerste
hoofdstuk verbindt de leer van Newman en zijn leermeester Whately met de
leer van Weizsacker en Heisenberg. Het tweede behandelt de AristotelesRenaissance in Oxford, begonnen rand 1800 aan het Oriel College. In het
derde beschrijft Wiliam Newmans weg naar dat college, speciaal ook in verband met zijn leer over het menselijk denken. Het vierde hoofdstuk beschouwt
de kenkritische studies die Newman als helper van Whately heeft uitgewerkt.
Het vijfde gaat over het verband van Newmans kenleer en Cicero-Aristoteles.
Tenslotte, in het zesde en laatste hoofdstuk, anderzoekt Wiliam de plaats die
Newman inneemt in de geschiedenis van de filosofie.
Wat het eerst opvalt in deze studie, is het feit dat Newmans Grammar of
Assent — waarin hij als bijna zeventig-jarige de vruchten schenkt van zijn
jarenlang denken over het zekerheidsprobleem — niet zo oorspronkelijk blijkt
te zijn als wel eens wordt voorgesteld. Toen Newman als jonge man in Oxford
de grondslag iegde voor zijn latere leer over de zekerheid, stond hij sterk onder
de invloed van zijn leermeester Richard Whately, die aristotelisch georiènteerd
was, zodat Whately en Aristoteles in Newmans laatste boek hun woord gesproken hebben. Wiliam geeft passages uit Whately's werk, geschreven in de
twintiger j aren, die evengoed in de Grammar of Assent konden staan 4). Er
werd in de vorige eeuw een al te grate scheidingslijn getrokken tussen theorie
en praktijk, tussen het abstracte en het concrete, tussen het formele en dynamische denken. Wiliam wil bewijzen dat Newman deze afgrond weer overbrugd
heeft, en dat Whately, Cicero en Aristoteles zijn leermeesters waren.
Wie was Richard Whately?
Whately, wat ouder dan Newman, ook verbonden aan Oriel College als
fellow, en later anglicaans aartsbisschop van Dublin, was de man die Newman
leerde „denken en zijn verstand gebruiken" en die hem er toe bracht „ te zien
met zijn eigen ogen en te lopen op zijn eigen benen" 5). In zijn werken wilde
Whately de traditionele filosofie tegen de nieuwe logica van de Schotse filosofen verdedigen. Wat de eigenlijke metafysica betreft, trachtte hij een synthese
te scheppen tussen Aristoteles en bisschop Berkeley 6 ). Nu beweegt zich de
kenleer van Whately, en ook van Newman in zijn Grammar of Assent, rand de
„accumulation of probabilities", de opeenhoping van waarschijnlijkheden. Aristoteles heeft daarover niet gesproken. Daarom wordt dit onderdeel van Newmans kenleer aan Plato toegeschreven. Maar Wiliam bewijst dat Whately en
Newman zowel het idee als de term bij Cicero hebben gevonden en wel in die
werken waarin Cicero de kenleer van Aristoteles vertaalt en verklaart 7).
3) W. Ward. Life of John Henry Cardinal Newman. II, 262.
4) Een duidelijk voorbeeld is Willams citaat uit Whately's artikel over de metafysiek, blz. 97, waarvan bijna elke zin een gedachte weergeeft uit de Grammar of
Assent.
5) Apologia pro Vita Sua, ed. Longmans, 11.
6) Wiliam, o.c. 20 - 21.
7) Ibid. 29 31.
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De geschriften waarin Whately en Newman hun ideeen in de 20er jaren hebben neergelegd, zijn le Whately's artikel over de metafysica geschreven voor de
Encyclopaedia Metropolitana; 2e zijn Dialogen over de logica; 3e zijn tweede
artikel voor dezelfde encyclopedie, ook over de logica; 4e zijn Elements of
Logic, een universitair handboek; en tenslotte 5e Newmans artikel over Cicero.
In het artikel over de metafysica volgt Whately de kennisleer van Aristoteles,
maar verbindt die met het conceptualisme van Berkeley, terwijl hij lacunen
aanvult met eigen associatietheorieen. Newman heeft in dit laatste zijn leermeester niet gevolgd 8).
Wiliam geeft een prachtig overzicht van dit geschrift en vergelijkt geregeld
de termen, ideeen en redeneringen met die van Newman in zijn latere werken,
vooral in de Grammar of Assent. Het valt op dat in Whately's beschrijving van
de waarheid en haar bronnen zo heel veel te vinden is dat men ook in dit boek
aantreft, meer zelfs dan Willam aangeeft. Zo constateert Whately al, dat heel
de menselijke geest werkt bij het achterhalen van de waarheid. Hij spreekt,
zoals later Newman, over het onderscheid tussen absoluut zekere waarheden en
moreel zekere waarheden. Hij stelt ook de mathematische waarheden tegenover
probabiliteiten 9). Hier vinden we de oorsprong van Newmans huiver voor de
term universale. Whately zegt letterlijk dat er .eigenlijk geen universalia en geen
abstracte ideeen bestaan. In de Grammar of Assent heeft Newman passages
neergeschreven met schijnbaar dezelfde strekking. Maar Willam toont aan dat
zowel Whately's als Newmans beweringen niets anders zijn dan krachtige protesten tegen de realisten. Geen van beiden kende het gematigde realisme. Daardoor verviel Whately in het conceptualisme van Berkeley, dat Newmans scherpe
geest als onjuist zag, en waarmee Whately zelf zich ook niet bijster gelukkig
voelde. Newman heeft echter de formulering omtrent de realiteit van de universalia niet kunnen vinden en daarom enigszins dubbelzinnige beweringen
daarover neergeschreven 1 °). Heel het artikel verduidelijkt Newmans schijnbaar
vreemde terminologie. Hier wordt opgehelderd waarom hij fysieke wetten waarschijnlijkheden noemt, de inductie slechts waarschijnlijkheid laat voortbrengen,
en zegt dat alleen de wiskunde demonstratieve bewijzen kan leveren 11).
Het tweede document dat Licht geeft over de bronnen van Newmans ideeen
is Whately's boek Dialogen over de logica l-2 ). Hierin leert Whately dat de
moderne fysica, de theologie, de politiek, de rechtspraak, j a, alle ervaringswetenschappen, op de inductie zijn aangewezen. Willam constateert dat tweeduizend jaar na Aristoteles Whately de eerste is die de wet formuleert: Bij alle
redeneringen zijn er denkprocessen aanwezig die een strikt persoonlijk en geen
logisch karakter vertonen. Dit was Aristoteles impliciet bekend. Hij gebruikt
voor dit verschijnsel de woorden TeOvnals, daroxia, duivota, of de
TeOvnats dextrextovtx4. Dit vermogen maakt als een architect het plan, en
wiist de verschillende faculteiten van de mens hun speciale taken aan am zo het
geheel te verwezenlijken. — Dit is ongetwijfeld de kern van Newmans beschrijving van de illatieve zin 13).
8) Ibid. 56 - 57.
9) Ibid. 90 - 95.
10) Zie Dr. Zeno: Our Way to Certitude. Leiden 1957. 63 - 75. A. J. Boekraad:
The Personal Conquest of Truth. 190 - 194. Willam, o.c., 77 - 9.
11) Ibid. 97 - 101.
12) Ibid. 113 - 9.
13) Ibid. 113 - 5.
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Het derde filosofisch werk van Whately is een artikel over de logica, ook
geschreven voor de Encyclopaedia Metro politana. Whately nodigde Newman
uit, hem daarbij behulpzaam te zijn 14 ). Newman bestudeerde daarvoor Whately's Dialogen over de logica, maa.r ook Aristoteles. Weer valt op hoezeer de
beschrijving van de logica als persoonlijke aangelegenheid en niet als leervak
hun luide echo vinden in de Grammar of Assent 15 ). Hier komen ook de
universalia weer ter sprake, die hij, zoals later Newman, liever generalia schijnt
te noemen 16 ). Vender ontmoeten we hier voor het eerst het woord „illation",
de voorbode van Newmans term „illative sense", illatieve zin. Whately steunde
op een scholastieke traditie, die in Engeland nog niet geheel verdwenen was 17).
Het artikel bevat verder een uitgebreide verhandeling over de waarde van de
inductie in verband met de deductie. Dit is praktisch een uiteenzetting van een
tekst uit Aristoteles. De inductie sluit nooit alle twijfel of dwaling uit, volgens
Whately. Ze geeft enkel „morele" zekerheid, omdat zij nooit tot het laatste toe
doorgevoerd kan worden. Aileen bij mathematische bewijzen — d.i. de deductie
— dringt zich de waarheid op met een overtuigingskracht die onweerstaanbaar
is 18).
Het is alsof men de Grammar of Assent leest. Aileen zou Newman later met
duidelijke uiteenzettingen hieraan toevoegen dat de volkomen zekerheid bij de
inductie toch bereikt wordt door de aanvullende werking van het illatief vermogen van ons verstand. Waarschijnlijkheid met haar oneindig aantal graden
- tussen eenvoudig niet-weten en absolute zekerheid — is voor de mathematicus een onbekend gebied, zegt Whately. Hierin ligt het uitgangspunt van
Newmans strijd tegen de wetenschapsmensen van zijn tijd, die zO'n bewondering hadden voor de resultaten van hun deductie-methoden dat zij voor alle
zekerheid — dus ook voor zekerheid op godsdienstig gebied — mathematische
bewijzen eisten. Whately geeft de waarde en de tekorten van de zuivere deductie
aan, zoals Newman dit later doen zal in zijn Grammar of Assent 19).
Het vierde filosofisch werk van Whately is Elements of Logic. Oak hierin
heeft Newman een bijdrage geleverd. Het is een leerboek van 400 bladzijden,
dat Lange jaren aan de universiteit van Oxford als handboek gediend heeft.
Het wordt ingeleid met een korte geschiedenis van de logica, geeft dan drie
„boeken" of hoofdindelingen over de leerstof die ook in het Coen gangbare
handboek van Aldrich gedoceerd werd, terwiji het vierde „boek" Whately's
theorieen over de inductie en deductie behandelt. In het eerste hoofdstuk verklaart Whately de inductie, geheel volgens Aristoteles, die het woord &cctycoy4,
6vAiloyt6,u6s- (166Evi,s- of avilloyto,u,Os ,uculax6s er voor gebruikt 20). In het
het tweede hoofdstuk belicht hij het inductieve proces zoals het vooral in de
fysica aangewend wordt. Hier concludeert hij tot een bijzondere toepassing van
de inductie die Aristoteles niet gekend heeft. De ontwikkeling van deze ideeen
brengt hem automatisch tot het opstellen van een formule voor de ontoereikendheid van de inductie (die Unscharfe-Relation) die alle wetenschappelijk anderzoek van het concrete met zich meebrengt 21).
Newman heeft voor de Elements of Logic de geschiedenis van de logica
samengesteld en daarenboven het tweede hoofdstuk van het vierde boek, te14)
15)
16)
17)

Ibid. 163; 1 juli - 3 aug. 1822.
Ibid. 168 r 9.
Zie b.v. ibid. 177 9.
Ibid. 183.

18 )
19)
20 )
21 )

Ibid. 191.
Ibid. 195 - 8.
Ibid. 198.
Ibid. 198 9.
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zamen ongeveer 32 bladzijden 22 ). Wiliam vertaalt zo goed als heel de logicageschiedenis. En weer valt op, wat een voorname plaats Newman hierbij aan
Aristoteles toekent. Hij laat als het ware heel zijn betoog rond Aristoteles
wentelen 23). Het tweede hoofdstuk van het vierde „boek" gaat over het ontdekken van de waarheid. Newman constateert dat towel bij de inductie als bij
de deductie zekere geesteswerkingen optreden die men geen redeneren in de
strikte zin van het woord kan noemen. Want op het terrein van logische ontdekkingen of deductieve denkprocessen is een trefzekere (skilful) keuze en
combinatie van reeds bekende waarheden noodzakelijk. Op het gebied van de
fysica is bovendien nog het waarnemen en experimenteren nodig 24).
Wiliam merkt op, dat Newman in deze passages een brug bouwt naar de
technische termen van de pioniers der moderne fysica, Galild en Newton.
Newmans inductie is de „metodo resolutivo" van Galild en de analytische
methode van Newton; Newmans deductie komt overeen met Galild's „metodo
compositivo" en Newtons synthetische methode 25). Newman stelt dus vast wat zo juist met andere woorden is gezegd - dat er twee methoden zijn ter
ontdekking van de waarheid, de av22oytou6s axecks, de deductie, en de
ov22oyts,u6s dobEv4s, de lnaywy4, de /inductie of het waarschijnlijkheidsbewijs.
Deductie steunt op een trefzekere keuze en combinatie van abstracte proposities,
de inductie op de trefzekere keuze en combinatie van existentièle, concrete feiten. Aileen hij die deze trefzekerheid bezit kan nieuwe waarheden ontdekken 25).
Newman is dikwijis een voorloper van het modernisme genoemd, een wrede
onrechtvaardigheid. In de vorige eeuw zag niemand het modernisme zo duidelijk aankomen, en niemand heeft er toen zo tegen gewaarschuwd en zo tegen
gestreden als Newman. Zelfs in deze jeugdarbeid zijn er al sporen van zijn
latere actie. Hij richt zich daarin tegen degenen die godsdienst een gevoelszaak
noemen en niet in de eerste plaats een zaak van het verstand 26). Dan wijst
Wiliam op het feit dat de tegenwoordige atoomfysici omtrent hun denkmethoden dezelfde ideeèn aanhangen als Whately en Newman in de twintiger jaren
van de vorige eeuw. Hij haalt een passage aan uit von Weizsacker die evengoed
door Newman kon geschreven zijn: „Die uberhaupt einzige Methode, die den
empirischen Wissenschaften beim Aufstellen ailgemeiner Sitze zur Verfiigung
steht, ist, Wahrscheinlichkeiten durch Haufung der Belege zur praktischen
Gewiszheit zu steigern" 27).
Lang voor de Grammar of Assent werkt Newman met de ideeén „notional"
en „real". Voor „notional" gebruikt hij in dit boek de term „verbal". Het
oneindig aantal problemen dat in de menselijke geest kan opkomen, verdeelt
hij in „verbal" en „real" kwesties. Het eerste betekent abstract, het tweede
concreet. De abstracte kwesties warden opgelost met behulp van de deductie,
ook genoemd demonstratie, en de concrete kwesties door middel van de inductie 28). Uit dit alles is het begrijpelijk dat Wiliam de Elements of Logic een
voorstudie noemt voor de Grammar of Assent. De factoren die hem daartoe
leiden zijn: de titel van Newmans laatste boek; zijn beginsel dat men om zeker22)
23)
26)
27)
28)

24) Ibid. 239.
Ibid. 199.
25) Ibid. 240.
Ibid. 202 - 9.
Ibid. 242.
Ibid. 243. C. F. Weizsacker, Zum Weltbild der Physik. Stuttgart, 1957, p. 143.
Wiliam, o.c. 246.
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heid in het concrete te verkrijgen overal de inductie gebruikt, zowel in de ethica
als in de fysica; de overeenkomst in terminologie; de vele voorbeelden in de
Grammar die een parallel vinden in of gelijken op die van de Elements of
Logic; en tenslotte, dezelfde beschrijving van de phronesis 29).
Heel dikwijls wordt Newman een platonist genoemd. Overal vindt men het
woord van Newmans vriend, Blanco White, geciteerd, die hem eens naar aanleiding van een artikel „my Oxford Plato" noemde. Willebrands schrijft zelfs:
„Wanner Newman's levensbeschouwing voor het eerst de betekenis krijgt van
een wijsgerig verantwoord systeem, draagt dit een uitgesproken platoons karakter. Hij dankt dit aan de studie der Kerkvaders" 3°).
Inderdaad, sinds zijn „eerste bekering" als jongen van vijftien jaar tot een
diep godsdienstig leven, is Newman vol enthousiasme voor de oude kerkvaders.
In 1828 began hij ze chronologisch te lezen. Vooral de Alexandrijnse Vaders
maakten diepe indruk. Hun leer klonk hem als muziek in de oren. Want ideeèn
die hij al lang bij zich zelf gekoesterd had maar nooit in zijn universitaire
omgeving hoorde bevestigen, vond hij nu terug bij deze eerbiedwaardige getuigen uit de christelijke oudheid. Ze hidden verband met wat hij noemde „het
mystieke of sacramentele beginsel", d.w.z. God past zich op verschillende wijzen
aan de mensen aan, wanneer Hij hun Zijn openbaring mededeelt. Newman
vatte vele passages op als een bevestiging van zijn jeugdidee, dat nl. de zichtbare wereld slechts een uitdrukking was van werkelijkheden die veel meer
realiteit bezaten dan zij zelf 31).
Dit alles klinkt inderdaad platoons. Maar al liggen die gedachten aan Newmans levensbeschouwing ten grondsiag, en al werken zij door in de Grammar
of Assent, toch zou het onjuist zijn dit bock en Newmans leer over het menselijk kennen als zuiver platoons te zien, of te menen dat zijn platoonse levensbeschouwing hem geleid heeft tot de opvattingen, uiteengezet in de Grammar
of Assent. Welnu, Willam brengt dit in zijn bock heel duidelijk naar voren en
bewijst dat Newmans ideeèn een zeer sterke invloed hebben ondergaan van
Aristoteles. Trouwens, we mogen niet uit het oog verliezen dat Plato's grote
thesis omtrent ons kennen, — de realiteit van de universalia — door Newman
fel bestreden wordt in zijn Grammar en dat hiermee een groot deel van zijn
leer samenhangt. Wiliam spreekt over dit alles nergens expliciet, maar heel
zijn bock is een impliciet bewijs voor zijn bewering dat Newman veel meer
afhankelijk is van Aristoteles dan men tot nu toe meende. Wel zal Willam
onderschrijven wat Boekraad over Newmans platonisme heeft gezegd:
Newman had a platonic turn of mind; not that we take this „platonism" as
a definitely accepted doctrine, but rather in the nature of a special atmosphere,
which brought out and sustained him and which in return found one of its
deepest and richest expressions in his work, so that it is quite true to say that
Newman enriched and ennobled the very soil of its origin. His mentality is
platonic in the sense that it is a thirst for a more real world of the spirit behind
the veil of the ever-changing phenomena of this world . . . .32).
In het vijfde hoofdstuk van zijn bock behandelt Willam Newmans artikel
over Cicero voor de Encyclopaedia Metropolitana 33). Cicero's aristotelische ken29) Ibid. 247 - 56.
30) Het christelijk platonisme van kard. Newman, in: Studia Catholica, 1941, 374.
31) Apologia, ed. Longmans, 25 - 27.

32) A. J. Boekraad, o.c. 50 - 1.
33) 0.c. 257 - 304. April - juni 1824.
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nisleer, zo merkt Newman op, is identiek met de probabiliteitenleer van Oxford
in 1824: Cicero en niemand anders is de taalkundige schepper van de Oxfordse thesis: Waarschijniijkheden die op zich zelf genomen weinig te betekenen
hebben, brengen opeengehoopt onder bepaalde omstandigheden zekere kennis
voort". Maar als Cicero in De Inventione de inductie en de deductie verklaart,
is zijn formulering van de deductie oorzaak dat de juiste aristotelische formulering verloren raakt.
Wiliam legt dan uit hoe Cicero's misleidende analyse van de zuiver aristotelische formulering van het deductieve syllogisme door Whately opgemerkt is,
nadat ze de logica eeuwenlang in discrediet had gebracht. Die ontdekking heeft
hij in zijn Elements of Logic naar voren gebracht 34).
De voorbereidende schets voor de Grammar of Assent vindt Newman in
Cicero's De partition oratoria. Hier wordt de theorie van de opeengehoopte
waarschijniijkheden volledig uitgebouwd, zelfs met het voorbeeld van de kabel,
dat Newman later zal overnemen. De ,accumulated probabilities" zijn bij Cicero
de „arguments coarcervata" 35).
Een openbaring is wat Wiliam schrijft op pagina 284: Eines macht (das 6.
Kapitel des Cicero-Artikels) ohne weiteres offenbar: 1. Was das Beweisverfahren von Probabilititen anbelangt, hat Newman mit Sankt Thomas, zu dem
er schon so oft in Gegensatz gesehen wurde, die ciceronianisch-aristotelischen
Termini gemeinsam. Von Cicero leiten sich die thomasischen Wendungen her
wie: erkennen (cognoscere), wissen (scire), sagen (dicere), beweisen (arguere), „nach Weise der Probabilitat" (secundum probabilitatem) als Bezeichnung des Beweisverfahrens in Aufstellung von Probabilitaten im Gegensatz zu
erkennen (cognoscere), wissen (scire), sagen (dicere), beweisen (arguere),
per modum necessitatis, nach Weise der Notwendigkeit als Bezeichnung fur
das deduktive Beweisverfahren. Gleiches gilt von den Termini: ein probabler
Beweis (argumentum probabile), eine Gewiszheit von Wahrscheinlichkeitscharakter (certitudo probabilis), ein probabler Satz (propositio probabilis).
WortwOrtlich von Cicero iiberkommen erscheinen die Ausdriicke: eine probable
Konjektur (coniectura probabilis and ars coniecturalis). Diese „Kunst des Vermutens" besteht nach Thomas in der Begabung dafiir, in praktischen Dingen
die richtige Losung zu finden.
Wiliam laat vender zien hoezeer de leer van Aristoteles heeft ingewerkt niet
alleen op de Grammar of Assent, maar ook op de Idea of a University, de
Autobiographical Writings, en zelfs op Newmans preken 36). Waarom zouden
dan Newman en Whately in de twintiger jaren niet gezamenlijk de Grammar
of Assent hebben geschreven, vraagt Wiliam zich nu af. Zijn antwoord luidt:
Omdat zij het niet eens waren. Volgens Newman kan het probabiliteitsbewijs
volkomen zekerheid brengen, volgens Whately niet. Whately drijft bij het
schatten van waarschijnlijkheden een mathematische berekening door die altijd
een zeker percentage van onzekerheid overlaat 37), en deze wordt bij Newman
opgeheven door de illatieve zin. Er staat in de Grammar of Assent een bewering
die sterk pleit tegen al wat Wiliam over Newmans afhankelijkheid van Aristoteles te berde brengt. Newman zegt ergens: In spite of Aristotle I will not
34)
35)
36)
37)

O.C. 271 -6.
Q.C. 260, 277 84.
Q.C. 284 - 93.
Q.C. 294.
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allow that genuine reasoning is an instrumental art 38). Maar hiermee wil hij
volgens Wiliam het volgende te kennen geven: Aristoteles suggereert dat iedereen op elk gebied goed zal kunnen redeneren als hij alleen maar nauwkeurig
de logica-regels toepast. Maar echt redeneren is iets persoonlijks en verschilt
van mens tot mens. Men mag die regels niet als een werktuig beschouwen dat
men slechts deskundig behoeft te hanteren om zijn doel te bereiken. Aristoteles
kan expliciet zo iets hebben neergeschreven, impliciet is hij het met Newman
eens 39).
Het laatste hoofdstuk van Wiliam 40) behandelt de piaats die Newman
inneemt in de geschiedenis van de filosofie. Op verrassende wijze toont de
schrijver de continulteit tussen Aristoteles - Cicero - Thomas - Newman - Rahner.
Hij laat zien dat de thomistische en newmanniaanse theorieen over het inductieve denken beide op Cicero teruggaan en wat de inhoud betreft identiek
zijn 41), en verder dat die theorieen onder een bepaald aspect ook door Rahner
worden uitgewerkt 42).
Wanneer Newman tot kardinaal gecreeerd is, tracht hij in een lange brief
zijn vroegere leerling William Froude van zijn godsdienstig scepticisme te bevrijden. Dit schrijven is de mooiste en duidelijkste analyse van wat William
aanduidt met de „Unscharfe-Factor" bij het redeneren 43). Wiliam noemt het
„das Tiefste und Fortschrittlichste und, wenn man will, das Unerbittlichste, was
im 19 Jahrhundert caber menschliches Erkennen geschrieben worden ist" 44).
Merkwaardigerwijs is deze brief praktisch een vervolmaakte uitwerking van
Newmans artikel in de Christian Observer, geschreven in 1821, waarvan Newmans vader zei dat dat geschrijf „meer leek op het produkt van een oud man
dan van een jongen die met energie en ambities juist het leven in ging" 45).
En Wiliam besluit in zijn laatste bladzijden: Sucht man die Leistung Newmans in sich selbst erkenntniskritisch zu beschreiben, so laszt sie sich in folgende Satze zusammenfassen: Als Schiller Whatelys nimmt er an dessen Versuch
Teil, die methodologische Spannung zwischen Physik und Theologie auszugleichen. Als erster dringt er so zur ciceronianisch-aristotelischen Erkenntnislehre vor; ohne es zu wissen, weist er damit die Probabilitaten-Theorie des
Thomas von Aquin ais eine fortentwickeite Formulierung der genuin-aristotelischen Lehre von der Induktion nach und ermoglicht damit eine Voll-Rekonstruktion der genuin-thomasischen Erkenntnisiehre . . . . Als einziger Autor der
Neuzeit tritt Newman mit seinen Cicero-Kenntnissen an die Seite des genuinen
Thomas.
. . . . In der Summa zitiert Thomas Cicero Seite an Seite mit Aristoteles 48).
Wanneer ik op deze studie jets zou mogen aanmerken, dan zou ik in de eerste
plaats bezwaar willen maken tegen het moeilijke Duits. Opvallend is dat Willams vertalingen van Engelse teksten veel gemakkelijker te leven zijn dan zijn
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

Grammar of Assent, ed. Longmans, 338.
Willam, o.c. 299 - 300.
Ibid. 305 - 99.
Ibid. 305 - 16.
Ibid. 316 - 321.
Ibid. 321 - 39.
Ibid. 322.
Autobiographical Writings, 179.
Willam o.c. 337 - 8.
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eigen zwaargebouwde, met adjectieven en bepalingen overladen zinnen. Verder
is het jammer dat Willam de Engelse tekst van zijn vele vertalingen niet als
voetnoten of appendix heeft afgedrukt. Mogelijk hebben de oratorianen zich
de publikatie van de onuitgegeven teksten voorbehouden. Maar dan zijn er
toch nog de gedrukte gedeelten, uit de Elements of Logic enz. We zouden
graag Newmans terminologie van zijn twintiger jaren hebben vergeleken met
die van zijn zestiger. Tenslotte, we weten dat Whately behoorde tot de geleerden van Oxford die een rationalistisch tijdperk in de Engelse godsdienstgeschiedenis inluidden. Misschien had Willam helderder kunnen laten uitkamen,
hoe Whately's voorliefde voor Aristoteles hem niet voor deze valstrik heeft
kunnen behoeden, maar zelfs zijn rationalistische neigingen heeft bevorderd.
Maar deze aanmerkingen vallen weg bij het magistrale van deze studie 47).
47 ) 1. Er is een tekst uit Newmans Autobiographical Writings die Willam
verkeerd begrepen heeft. Newman schrijft op 17 september 1820 in zijn dagboek:
„You say you think it very improbable that God appeared clothed in human shape,
because it is making our earth, which is so insignificant a portion of the Universe,
of too much consequence. But our earth is visibly in a peculiar state; sin and misery
we see abound in it, and in the same strain of argument I might assure myself that I
never sinned and never was miserable. A priori arguments seem to me the most fallacious of the fallacious". Newman bedoelt m.i. dat de kleinheid van de aarde geen
bewijs is voor de onwaarschijnlijkheid van de menswording, want als dat waar was,
dan zou men evengoed kunnen redeneren: we zien onze aarde wel als een heel bijzondere wereld van zonde en ellende, maar ze is in het grootse heelal zo onbeduidend
dat die zonde en ellende zeer onbeduidend zijn moeten; mijn zonden zijn dus van geen
betekenis; ik kan ze verwaarlozen; en wat mijn ellenden betreft, ik verbeeld me maar
dat ik ellendig ben. Zo ziet men dat a priori bewijzen allerbedriegelijkst zijn, want
deze laatste gevolgtrekking is klaarblijkelijk onzin. r Willam legt deze tekst als
volgt uit: „Die Kleinheit der Erde im Vergleich zur Grasze anderer Himmelskärper
laszt es unmoglich erscheinen, dasz die Erde als Schauplatz fur das hachste Ereignis
ausgewahlt wurde; daher ist es auch unwahrscheinlich, dasz solches geschah
Will man den Einwand entkraften, so musz man also ansetzen: Nicht die auszere
Grasze der Erde, sondern die Fiille des Elends auf ihr ist far Gott der Beweggrund.
Diese Art von Wiederlegung hat freilich ihre schwache Seite. Es gibt Leute, die
sagen: Ich selbst babe nicht gesiindigt, und das Leben is doch recht schOn! Die Wiederlegung des Einwandes fuszt ebenfalls auf einem Forschungsgang in Aufstellung
von Probabilitaten, und der erzeugt nie eine zwingende Gewiszheit". (o.c. 151).
2. Vreemd en verwarrend doet het aan, dat Willam hier en daar het woord reduktiv gebruikt voor induktiv.
3. Lord Elmy op p. 53 is een verschrijving voor Lord Emly.
4., De bewering van J. A. Lutz, door Willam overgenomen, (o.c. 131 r 2) dat
Newman na zijn bekering het plan had om ingenieur te worden, is uit de lucht gegrepen.
5. Ofschoon Willam een nauwkeurig vertaler is, heeft hij toch op p. 148 Newmans
woorden: „calamity leaves us either better or worse" (Aut. Writings, 179) geheel
verkeerd vertaald door te schrijven: „Aus jedem Ungluck gehen wir weder besser
noch slechter hervor". Newman bedoelt: elk ongeluk maakt ons ofwel beter of
slechter.
6. Op p. 165 verwijst Willam naar een brief van Newmans vader, die echter door
zijn moeder geschreven is. (A. Mozley. Letters and Correspondence of J. H. Newman, I 77 - 78).
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Een handvol recente
Engelse romans
DR. W. PETERS S.J.

het einde van het vorig j aar verschenen binnen enkele weken een
T EGEN
aantal romans die niet alleen de namen droegen van de meest vooraan-

staande schrijvers, maar tesamen ook een merkwaardig patroon vertonen van
stromingen en opvattingen omtrent de functie en bedoeling van de roman.
Evelyn Waugh gaat als de oudste en waarschijnlijk meest getalenteerde voorop;
volgen Morris West, nog terend op de roem van zijn The Devil's Advocate, en
Alan Sillitoe als de vertegenwoordiger van de angry young men, nu niet meer
zo jong noch zo boos als een kleine decade terug. Twee rustige, wat bezadigde
schrijvers sluiten de rij, te weten de nog vrij onbekende Patrick White en
Richard Hughes, wiens voorlaatste roman van voor de oorlog dateert. Achter
deze rij komt dan Muriel Spark wat ondeugend aangegiecheld.
De psychologische roman wordt vertegenwoordigd door Daughter of Silence
van Morris West; het gaat hier voornamelijk om „the diverse and delicate
anatomies of love and justice" (p. 269). Een sterk psychologische inslag kenmerkt ook Alan Sillitoe's Key to the Door, ofschoon we toch liever zouden willen spreken van de realistische roman, die echter weinig meer is dan rauwe
reportage van de na-puberteit van een Nottinghamse volksj ongen. Een historische roman is Philip Hughes' The Fox in the Attic, met als onderwerp contemporaine geschiedenis: de periode tussen de twee wereldoorlogen, en dit is nog
slechts het eerste deel van een ontworpen trilogie. In hoeverre de schrijver
engage of committed is, is nog niet geheel duidelijk. Tot nu toe maakt hij de
indruk van of een Olympische hoogte het gedoe hierbeneden te beschouwen
zonder zich aan een oordeel, laat staan een vonnis, te wagen. Duidelijker is dit
in Waugh's laatste deel van de trilogie die met Men at Arms (1952) begon,
zich voortzette in Officers and Gentlemen (1955) en nu voltooid wordt met
Unconditional Surrender. Begonnen als een oorlogsroman met sterke beklemtoning van wat de oorlog betekent voor de soldaat, hoog of laag, beweegt de
trilogie zich in dit laatste deel sterk in de richting van een behandeld thema: en
het thema is dat de strijd uiteindelijk niet overwinning betekende maar unconditional surrender, onvoorwaardelijke overgave van het elan, de geestdrift, het
idealisme waarmede de oorlog begonnen werd.
Een uitgesproken thema-roman vinden we in Riders in the Chariot van Patrick White, waarin het thema teruggaat op de visie, we zouden bijna zeggen,
het visioen van duisternis dat licht is, van dwaasheid die wijsheid bliikt te zijn,
van dood die uitloopt op verrijzenis en leven. Een opmerkelijk verschil tussen
de boeken van Waugh en White is, dat terwijl beiden door de schaduwen heen
schouwen, Waugh voornamelijk desillusie ziet, terwij1 White er licht ontwaart.
Merkwaardig hoe door deze twee boeken naast elkaar te plaatsen onmiddellijk
duidelijk wordt dat er toch nog een cynische trek in Waugh schuilt, ook al zou
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men dit bij een eerste lezing moeilijk ontw.aren: Waugh lijkt mild in dit derde
deel, vergeleken met zijn voorgaande romans. Hij is het ook, maar de scherpe
open blik van White heeft hij toch niet.
Wanneer men op deze wijze de romans rangschikt naar hun genre, ontkomt
niemand aan een relatieve waardering van deze boeken. Het boek van West en
dat van Sillitoe doen klein en pietepeuterig aan; het zijn romans van een dimensie. Dat een-dimensionale slaat niet alleen op het beperkte gegeven dat het verhaal uitmaakt, maar nog veel meer op de vlakke karakters en de oppervlakkige
wijze waarop het leven geleefd wordt. In Key to the Door is dit al heel duidelijk. Hetgeen verhaald wordt vindt voornamelijk plaats in Nottingham, maar
voor Nottingham kan men ook Bradford of Leeds lezen; voor Brian Seaton, de
held van het verhaal, kan men ook lezen Dick Jones of Tom Smith; waarmede
we te kennen willen geven dat het boek geinfecteerd is met cliche-typen, clicheincidenten, cliche-achtergrond, cliché-conversatie, cliché-grofheden, en zelfs in
stijl en dictie tiert de gemeenplaats. Als excuus kan misschien gelden dat het
een eersteling is (ofschoon enkel vermeld wordt dat het het vijfde gepubliceerde
boek is, hetgeen juist is; de insinuatie dat het het vijfde geschreven boek is doet
denken aan bedrog). Maar in zijn latere boeken, als Saturday Night and Sunday
Morning en The Loneliness of the Long-distance Runner, komen we hetzelfde
tegen. Het ontstellende van Sillitoe's romans blij ft de ontstellende leegheid van
het leven der mensen; dat deze echter praktisch enkel vermeld wordt, maakt de
zaak niet aantrekkelijker. De schrijver wekt de indruk alsof hij in geen geval of
op welke wijze ook hierbij betrokken wil warden: hij rapporteert, maar geeft
noch commentaar noch eigen opinie. Het is mogelijk dat hij de leegheid van het
leven dezer mensen niet eens als leegheid ziet, maar even natuurlijk en vanzelfsprekend vindt als de lucht die hij inademt. We kunnen de roman dan ook
nauwelijks een sociale roman noemen: deze beoogt meer dan enkel reportage.
In Morris West's boek liggen de zaken enigszins anders. Wanneer we ook
hier oppervlakkigheid, het een-dimensionale, moeten signaleren, dan is dit niet
omdat West niet iets anders ziet of ervaart. In feite probeert hij het gehele boek
door binnen te dringen in de diepten van oorzaken en motieven die de menselijke psyche in beweging brengen. In zekere zin laat het verhaal de schrijver
betrekkelijk koud; dit verklaart dan ook de ongelukkige compositie van het
boek. Het centrale stuk dat het meest de aandacht boeit, is het rechtsgeding
waarin een jonge vrouw terecht staat wegens moord op een ondergronds strijder
uit de oorlog die haar moeder wegens gepleegd verraad executeert. Tijdens de
rechtszittingen blijkt echter dat dit alles behalve de waarheid is: de moeder
wilde zich niet laten verkrachten en werd daarom van kant gemaakt. Nu wordt
dit gegeven de lezer onthouden, waardoor hij zich min of meer bedrogen voelt
wanneer het eindelijk uit de doeken wordt gedaan. Deze constructiefout is,
menen wij, voor West niet van erg veel belang, omdat hij zich voornamelijk
interesseert voor de psyche, en voor de psychische reacties van zijn karakters.
Deze zijn te veel illustratie-materiaal, misschien mogen we met verwijzing naar
het door West zelf gebruikte woord „anatomies" (zie hierboven) zeggen, snijtafel-materiaal om het duistere en raadselachtige, vaak kronkelige van de menselijke psyche bloat te leggen en te analyseren. We krijgen dan een stel te gemarkeerde karakters; het is allemaal wat gechargeerd, en bijgevolg niet voldoende levensecht. Hetgeen te begrijpen is: het loont de moeite niet om een gezonde
mens op de snijtafel te leggen; daar moeten we een patient voor hebben. Wel-
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nu, lezing van West's roman doet een beetje denken aan een bezoek aan een
psychiatrische inrichting.
Terwijl West dus diepte zocht, is hij ook aan de oppervlakte gebleven. Want
uiteindelijk tekende hij een aantal overtrokken typen; maar daarmede heeft men
juist alle diepten van het echte levende mens-zijn uitgebannen. En daarbij heeft
men de mens gedegradeerd tot materiaal om een theorie of een bepaalde zienswijze te illustreren. Het resultaat is onvermijdelijk een even oppervlakkig als kil
boek, al heeft het de allures van wetenschappelijk en diep-menselijk te zijn.
Met The Fox in the Attic voelen we ons onmiddellijk bevrijd van het beperkte en zelfs wat benauwende van de twee vermelde romans, en mogen we ons in
vrije ruimten bewegen. Van tijd en plaats uit gezien valt de ruimte nog al mee:
de lezer beweegt zich nauwelijks buiten het Engeland en het Duitsland van de
eerste jaren na de oorlog 1914-1918. De politieke geschiedenis van deze jaren,
die in de twee komende delen zal warden uitgestrekt over de gehele periode
tussen de twee wereldoorlogen, is coulisse en decor waartegen het drama van
het mens-zijn zich gaat afspelen. Dit wordt reeds door de titel gesuggereerd die
de trilogie zal dragen, The Human Predicament, waarbij het woord predicament
doet denken aan fatale ont- en verwikkelingen en human ver buiten alle persoonlijke moeilijkheden schijnt uit te wijzen naar een tragedie waarbij de mens
zelf, het gehele mensdom betrokken is. Het verschil tussen dit eerste deel van
Hughes' trilogie en soortgelijke ondernemingen uit de laatste jaren valt dan ook
onmiddellijk op. Contemporaine geschiedenis vormde ook de achtergrond van
de trilogieen van Joyce Cary (towel van Herself Surprised, To be a Pelgrim en
The Horse's Mouth als van Prisoner of Grace, Except the Lord en Not Honour
More), maar behalve dat de geschiedenis zich beperkt tot die van het Engeland
van deze eeuw, concentreert Joyce zich voornamelijk op het weergeven van veranderingen in de Engelse samenleving. Nog beperkter schijnt ons de doelstelling van Anthony Powell's Music of our Time, waarvan tot nu toe vijf delen
verschenen zijn; het gaat hier in hoofdzaak om de weergave van de wijze waarop een bepaalde laag uit de menselijke samenleving reageert op andere levensomstandigheden. Waar ten slotte P. C. Snow uiteindelijk met zijn geweldig
werk dat tien delen zal beslaan naar toe wil, is ons nog niet geheel duidelijk.
Het woord geschiedenis heeft bij Hughes een bijzondere klemtoon. Daar zijn
op de eerste plaats historische personen als Hitler, Goering, RhOm die zich
doodgemoedereerd mengen tussen puur fictieve karakters. Vervolgens vermeldt
de auteur in een nawoord dat hij alle bronnen heeft bestudeerd, en dat hij getracht heeft zoveel mogelijk degenen die bij de vertelde gebeurtenissen betrokken zijn geweest (dit slaat vooral op hetgeen in Munchen in 1923 plaats vond)
op te zoeken en te interviewen. Nog in een andere zin schrijft hij geschiedenis:
hij schrikt er niet voor terug om rustig een hoofdstuk te wijden aan de ontwikkeling der Westerse cultuur, en vooral van de Engelse beschaving van de laatste
honderd jaren. Men zou zich dan verdwaald wanen in een soort Herfsttij van
het Victorianisme. Het ligt voor de hand dat deze houding ten opzichte van de
geschiedenis het gevaar in zich bergt dat de karakters uit de roman de bijzondere functie krijgen om deze geschiedenis te illustreren. En we geloven niet dat
dit gevaar steeds vermeden is, ook al valt het niet op. Maar dit komt dan hier
vandaan dat Hughes zijn personen tot hun recht laat komen in zeer levendig
geensceneerde, en boeiend verhaalde incidenten; de incidenten zelf dienen voornamelijk om een bepaalde stemming of reactie te suggereren. Meegedeeld in
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meest korte hoofdstukken (bij elkaar een negentigtal) doen deze incidenten
denken aan streken met het penseel, die nu eens wat kleur aanbrengen, dan een
lijn accentueren, soms enkel wat relief brengen in de achtergrond, maar uiteindelijk steeds in dienst staan van het gehele doek, van de gehele schildering.
Dat dit soms toch geschiedt ten koste van de echtheid van zijn karakters valt
moeilijk te ontkennen, ofschoon we er rekening mee willen houden dat deze
roman nog slechts het eerste deel is van de trilogie en we de ontwikkeling en
aard van een persoon eerst volledig kunnen beoordelen en waarderen wanneer
de schilderij of is. Sams blijven tot nu toe de karakters wat doods. Dit geldt
bijvoorbeeld van de hoofdfiguur, een jonge Engelsman die juist zijn studies in
Oxford heeft beeindigd, en behorend tot de bevoorrechte kleine adel zich een
verblijf op het vasteland voor verdere ontwikkeling kan permitteren. Maar het
bock bevat zeer zeker ook markante en stoer getekende karakters, o.a. de jonge
vrouw van de dominee; de dominee zelf, lijdend aan t.b.c., is echter weer te
vlak. De totaal-indruk is dan ook dat tot nu toe de roman niet dat boeiende en
meeslepende heeft van b.v. het werk van Joyce Cary. Het is allemaal wat te
rustig en te bespiegelend; de lezer loopt niet warm voor wat er gebeurt, maar
geniet van prachtige beschrijvingen en leeft mee met Teed dat net weer iets te
ingehouden wordt verhaald. De schrijver wekt de indruk bijna wetenschappelijk
objectief te willen blijven; hij mag niet gepassioneerd zijn, hij verhaalt vanuit
de verte, we schreven bijna vanuit de hoogte, wat er plaats vond.
Dat Hughes schrijven kan wisten we reeds uit zijn andere, overigens erg
schaarse boeken: zijn magnifiek kinderverhag High Wind in Jamaica, dat uit
1929 dateert en In Hazard, verschenen in 1938, dat bier en daar aan Conrad's
zeeverhalen doet denken. Het wordt ons trouwens overduidelijk uit de passage
waarmede de roman begint: de man die met het kinderlijkje over zijn schouders
moeizaam uit de moerassige velden in de stille donkerte naar het grimmig kasteeltje trekt. Uit deze inleidende passage wordt ook duidelijk hoe knap de
auteur is in het componeren van zijn boek; het is eerst veel later dat de lezer
hoort wat er op deze gure namiddag gebeurd is. Intussen wordt hij vele hoofdstukken lang in spanning gehouden omtrent de laatste verklaring hiervan. Wat
dorre passages, die echter onvermijdelijk zijn om de lezer de nodige gegevens te
verschaffen, leest men nu met gespannen aandacht, omdat we niets willen missen van wat er met het kindje gebeurd is.
Hughes schrijft zeer evocatief, en het wonderlijke hierbij is zijn veelzijdigheid. Het zo juist vermelde voorval plaatse men naast het lawaaierige van een
soort militaire putsch in de grootstad: deze twee extremen, en alles wat daartussen ligt, hanteert hij met eenzelfde zekerheid en beheersing. Hij heeft er
alleen nu en dan erg veel woorden voor nodig: dit valt des te meer op wanneer
men hem vlak voor of na Evelyn Waugh leest. Niemand, behalve misschien
Greene, die zo economisch met woorden omspringt als Waugh, en met weinig
woorden zo effectief is. Het treedt in zijn jongste roman helder naar voren, en
het zal zijn bewonderaars goed doen. Het was immers met de romankunst van
Waugh de laatste jaren wat vreemd gesteld. Zelf betoogden wij in een artikel
getiteld Het falen van Evelyn Waugh (Streven, januari 1959) dat Waugh als
romanschrijver aan het einde van de weg gekomen was. Na een verdiend succes
op het terrein van ironic en sarcasme (de romans uit de dertiger jaren) heeft
hij zich gewaagd op velerlei ander terrein, maar het succes bleef uit. De roman
met al te uitgesproken godsdienstige tendens, Brideshead Revisited, was briljant
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waar hij het, Oxford-milieu kon schilderen, waar hij tekeer kon gaan tegen verburgerlijking e.d., maar faalde waar het ambitieuze thema van zonde en genade
behandeld werd. De historische roman bleek hem ook te machtig: Helena is
geen geslaagd boek. Daarna beproefde hij zijn geluk met de oorlogsroman,
maar niettegenstaande prachtige passages was noch Men at Arms noch Officers
and Gentlemen een echt succes. Waugh schijnt dit zelf ook te hebben aangevoeld en meende te hoog gegrepen te hebben: de aangekondigde trilogie werd
gereduceerd tot een tweedelige roman: hij had er blijkbaar genoeg van. Daarna
zette hij zich aan een autobiografische roman: The Ordeal of Gilbert Pinfold,
en deze vrucht van eigen ervaring (kort samengevat als: I went slightly mad)
werd gevolgd door zijn uitstekend leven van Mgr. Ronald Knox. Na deze omzwervingen heeft hij zich blijkbaar weer opgewassen gevoeld tegen de gewone
roman, en is hij terug gekomen op zijn eerste beslissing en de tweedelige oorlogsroman is dan ten slotte toch een trilogie geworden. En we moeten zeggen
dat Unconditional Surrender inderdaad de bekroning is van dit work. Het is
naar ons oordeel niet alleen het beste van de drie delen, maar ook het beste wat
hij sinds de oorlog geschreven heeft. Daar is dezelfde deceptieve eenvoud van
stijl en dictie, daar is dezelfde begaafdheid om een roman te kunnen componeren (niet erg gemakkelijk waar hij nog al wat losse eindjes uit de twee eerste
delen aaneen moest knopen), maar wat vooral verblijdend, en eigenlijk nieuw
is, is dat de personen acceptabel zijn als mens. In voorgaande boeken waren ze
of het mikpunt van zijn spot of werden ze als speelbal gebruikt; in Brideshead
Revisited moesten ze een theorie illustreren; zelfs in Men at Arms en in Officers
and Gentlemen stonden ze te veel in dienst van het leger dat geridiculiseerd
moest worden. In Unconditional Surrender ontmoeten we een nooit vermoede
mildheid in Waugh: hij blijkt zich te kunnen interesseren in mensen als personen van lief en leed. Zelfs waar we met excentriekelingen te doen hebben als
generaal Ritchie is er menselijkheid, die haar climax bereikt in een kort meesterlijk beschreven incident van de eenzame aanval op de bunker.
De grootste sprong die Waugh maakt is echter het uitwerken van het thema.
Het boek heeft een thema: niet alleen een negatief afbreken van menselijk doen
en laten zoals we dit leerden kennen uit Scoop, A Handful of Dust en de andere
romans uit de jaren dertig, maar een rustig commentaar leveren op wat de
mensen doen, meer nog, op wat het mensenleven is. We weten dat Waugh
tussen de bedrijven door bezig is geweest met een herziening van Brideshead
Revisited; deze verscheen in 1960, en de criticus van The Times' Literary Supplement ontdekt dat de sterfbed-scene uit dit boek in deze jongste roman bekritiseerd wordt en belachelijk gemaakt. Dit impliceert dat hij bij het schrijven van
Unconditionel Surrender niet alleen bezig is geweest met het afronden van een
oorlogsroman, maar ook geoccupeerd is geweest met het dieper doordringen in
het geheim van natuur en bovennatuur, van genade en zonde, van lief de en
egoisme, van tijdelijke en eeuwige waarden. En deze keer heeft hij dit thema in
zijn macht, en het conflict tussen deze waarden en werkelijkheden heeft hij nu
op overtuigende wijze weergegeven in laatste verloop en ontwikkeling van de
oorlog, vooral zoals dit beleefd wordt door Guy Crouchback.
Unconditional Surrender laat een onpleizierige nasmaak achter; het enthousiasme om voor de goede zaak te strijden moet het uiteindelijk afleggen tegen
de machten van duisternis: het is een kwestie van „onvoorwaardelijke overgave",
niet alleen van wapenen, maar ook van idealisme, geestdrift, gezonde ambities.
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Het boek is, met al zijn humor, toch dof, pessimistisch. Hetgeen ons brengt bij
de roman van Patrick White, vol duisternis en vol boosheid en vol ellende, en
toch een boek dat straalt van optimisme.
We hadden ons reeds geruime tijd verwonderd dat, terwijl een Morris West
of een Bruce Marshall niet alleen alom bekende maar ook gevierde auteurs
waren, Patrick White een grote onbekende en weinig gewaardeerde schrijver
bleef. Sams konden we het moeilijk van ons afzetten dat katholieken een romanschrijver algemeen gaan accepteren wanneer hij zich ongunstig uitlaat over de
Kerk: er kan weinig twijfel aan bestaan dat dit bij Graham Greene, West en
Marshall zeker een factor is geweest; dat daarbij het thema van menselijke
zwakheid binnen de Kerk weinig diepgaand en menigmaal weinig artistiek
behandeld werd, kwam er minder op aan. White bemoeit zich niet met de Kerk,
noch met het geliefde thema van deugd en zonde, maar het moet toch iedereen
duidelijk geweest zijn dat romans als The Tree of Man en Voss het werk waxen
van een zeer begaafd schrijver, en van een schrijver met grootse allure. We
vertrouwen dat hij in de nabije toekomst meer aandacht en waardering zal
dan tot nu toe het geval is geweest; hiertoe draagt niet alleen zijn jongste
roman zonder twijfel bij, maar ook de niet geringe reclame die een hoofdartikel
in het gezaghebbende The Times Literary Supplement nu eenmaal betekent
(vrijdag, 15 december 1961, pp. 889-891).
Naast de omvang van het boek, 552 dicht bedrukte pagina's, imponeert direct
de ruimte waarin het zich beweegt. Het bestrijkt de geschiedenis van de laatste
halve eeuw; maar met uitzondering van de episode van de moordpartijen op de
Joden door de Nazi's is dit niet geschiedenis, die de historie zal ingaan en
waarvan geschreven zal warden in geschiedenisboeken. Het is de geschiedenis
van een gehele klimaatsverandering der laatste tijden, waarbij wij alien nauw
betrokken zijn, omdat zij om en in ons plaats grijpt. Het is knap werk om deze
geschiedenis te beschrijven, een beter woord is, te suggereren, terwijl schrijver
doet alsof hij zich enkel interesseert voor de vier hoofdpersonen. Om nog eens
het beeld van het doek te gebruiken: White werkt op een geweldig doek, en tot
in de hoeken is het gevuld met allerlei figuren; uit deze bonte mengeling van
Duitsers, Amerikanen en Australiers, van rijke en arme mensen, van goede en
slechten, treden dan naar voren een wat aftandse juffrouw, die nauwelijks beseft
dat ze in een andere wereld leeft dan die waartoe haar vervallen kasteeltje
behoort, een Duitse Jood die aan de vergassingskamer is ontsnapt en nu een
professoraat heeft ingeruild voor een baantje op een fietsenlampenfabriek, een
wat zielige negerjongen met een merkwaardig schildertalent, nu verdwaald in
een ooze blanke wereld die hem bedriegt, en ten slotte een kordate vrouw die
haar man, een bruut van een vent, verloren heeft, en met liefst zes dochters in
ongecompliceerde eenvoud links en rechts goed doende, rustig het leven in
handen heeft. De contrastwerking van deze boeiende figuren tegen de achtergrond van rijk gevarieerde gebeurtenissen en kriskras dooreenlopende opvattingen en levensbeschouwingen doet de verwarring uitkomen die de contemporaine
geschiedenis in velerlei opzicht tekent. Boven deze verwarring uit rijden, aldus
het thema van het boek, de vier hoofdpersonen in hun karos, zoals destijds de
profeet; ongestoord en met vaste hand sturen zij de vurige paarden hemelwaarts:
en dit terwijl de wereld zich krom lacht om wat zij zielige figuren waant: een
niet helemaal normale zielepoot van een vrouw, die zich het best thuis voelt bij
de bloemen en de vogels, een vereenzaamde Duitser die, mislukkeling als hij is,
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net zo goed of misschien beter in de gaskamer had kunnen omkomen, de al te
simpele nikker die zich laat bedriegen door de glamour van de Westerse beschaving, en de olie-domme vrouw met veel kinderen die nog vastgeroest zit in
de verplichtingen van een verouderd christen-zijn.
Het is geen geringe prestatie om dergelijke, ander ieder opzicht sterk uiteenlopende karakters hun plaats te laten innemen naast elkaar op hetzelfde doek;
maar White slaagt hier voortreffelijk in, en wanneer hij zich een lange omweg
permitteert, omdat het verleden van deze mensen verhaald moet warden, dan
weet hij van dit verleden zo te vertellen dat de lezer zich rustig even de tijd
gunt om alle trekken van deze mensen in zich op te nemen. Daar komt echter
bij dat deze figuren toch ook weer een geheel moeten vormen zowel onderling
als ook met de talrijke personen op de achtergrond. Dit betekent eigenlijk weinig anders dan dat de verhouding licht en schaduw iets zal moeten hebben van
de perfectie van Rembrandt. Anders gezegd: het mag niet enkel licht zijn tegen
een achtergrond van schaduw; er is licht in de schaduw, zoals er ook veel schaduw is in het licht. Het gaat er dus niet enkel om heiligen te tekenen te midden
van een wereld van zondaars: het zou een al te gemakkelijke, maar allerminst
overtuigende procedure geworden zijn. Het ware mensenbestaan is voor White
een kwestie van dood in leven, en van leven in de dood: en met verbluffende
knapheid komt dit in zijn Riders in the Chariot naar voren. De juffrouw, de
professor en de neger komen alien te sterven, en de laatste twee in wet erg
droevige omstandigheden, en bij de dood van alle drie staat de stoere figuur
van de vrouw die door voor jan-en-alleman de was te doen haar gezin op de
been houdt. Maar deze vrouw maakt, evenmin als de slachtoffers van de dood
dat doen, de fout te menen dat een lijk het einde betekent. Met een wijsheid en
een visie waar de wereld om hen heen geen weet van heeft, schouwen ze door
schaduwen heen, en de karos waarin zij triomfantelijk ,rij den trekt hen het licht
binnen. Het is mogelijk dat dit alles een beetje als een preek klinkt- White is
echter te subtiel kunstenaar om een dergelijke fout te begaan. We lieten slechts
even de batten en beenderen zien die het skelet bij een houden: de schrijver zelf
creeerde het leven.
We willen met deze lovende woorden niet beweren dat White een volmaakte
roman heeft geschreven. Vrij duidelijk is b.v. het tekort dat zijn scheppingsdrang en zijn scheppende fantasie nog niet samengaan met een daaraan beantwoordende woord- en taalbeheersing. Hij doet menigmaal denken aan de schilderende neger die telkens teleur gesteld is in zijn eigen creaties omdat het talent
hem ontbreekt am wat hij ziet volkomen getrouw weer te geven. Misschien dat
hij hier en daar ook iets te veel aan zijn scheppingsdrang heeft toegegeven,
zodat we een lichte overwoekering krijgen van personen, van gesprekken, van
incidenten. Maar niet iedereen heeft de soberheid en de woordeconomie van een
Greene.
Tenslotte komt dan uitdagend nonchalant Miss Spark als een ondeugende
teen-ager achter de gewichtige heren aangehuppeld en dan maar giechelen zoals
de meisjes, waar ze het over heeft, zo graag doen. Ze heeft lak aan historie, aan
psychologie en thema of motief: ze wil alleen maar een geintje. En zij voert een
een-actertje op, en dit op een toneel waar een takje voor een hele tuin staat, en,
een muurtje een hele school is. En op het toneel praktisch alleen de wat excentrieke schooljuffrouw, met zes van haar pupillen, de Brodie set, die zij vormt
tot de „creme de la creme" van de hele school. En het stukje is geestig, en ont-
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aardt nooit in een klucht. Zo langzaam aan weten we echter wel dat Muriel
Spark niet een soort vrouwelijke P. G. Woodhouse is. Haar karakters zijn grappig genoeg, maar ze zijn nooit bedoeld om komedianten te zijn zoals uiteindelijk
met Jeeves, Psmith en Bertie Wooster wel het geval is. Noch schept zij situaties
die de lezer doet tollen van het lachen: wat er gebeurt, — en veel gebeurt er
niet in dit boek, noch in haar vroegere romans, — is aannemelijk en menselijk
genoeg, we zouden bijna zeggen, gewoon. Maar Miss Spark heeft een apart
zintuig voor het komische van ons alley mens-zijn, en dit ontsnapt haar nooit.
Toch zijn haar karakters er nooit alleen voor hun komische kanten ! En hier
staan we voor het verbluffend knappe van haar zo maar wat eenvoudig weg
borduren, om een ander beeld te gebruiken. Het is moeilijk om het boek — niet
zo dik overigens ! — niet in een ruk uit te lezen; niet dat de story de lezer niet
loslaat, niet dat de moraal hem pakt, maar eenvoudig omdat de personen, vooral
Miss Brodie en haar clique, hem fascineren alsof hij haar alien persoonlijk kent
en bij haar lot persoonlijk betrokken is. De schrijfster bevroedt dit ook, en
bijgevolg geeft ze de lezer een levensschets van de meisjes alsook van Miss
Brodie zelf, waarbij de schets zich niet beperkt tot de acht jaren dat zij bij een
zijn op de zelf de school, maar zich uitstrekt tot aan weerszijden van deze periode. De techniek van de flash-back wordt met grote kundigheid en bijna
minitieus afgewogen economie gehanteerd; nog veel knapper is de flash-forward
die de lezer even vertrouwd maakt met de toekomst als met het heden van de
meisjes en de schooljuf. Dit alley geschiedt met een vanzelfsprekendheid en
ongekunsteldheid die het kenmerk is van ware kunst.
We gebruikten hierboven het woord roman; het past eigenlijk niet bij dit
boek van Miss Spark, evenmin als het past bij vroegere verhalen als The Ballad
of Packam Rye, The Bachelors of Memento Mori. Ballade, verhaaltje, misschien
sprookj e, dekt de lading veel beter. Maar zoals in iedere ballade en ieder sprookje
is er meer dan enkel het vertelsel: de mens is belangrijker dan het verhaal, en
de luisteraar of de lezer is meer betrokken bij de mens dan bij het verhaal. Hij
leeft mee, hij deelt lief en iced, hij leert en wordt wijzer, en hij kent zichzelf
terug in de medemens van sprookje of ballade. Zo is het ook hier. Van de
besproken romans is dit simpele verhaal het meest menselijke, misschien ook
wel het diepste; het is zeker het weldadigst om te lezen.
Men stelt tegenwoordig aan Muriel Spark hoge eisen, omdat haar vorige
boeken de verwachtingen steeds hoger hebben doen stijgen: ons laatste commentaar is: and she has done it again! weer een juweeltje van een boek.
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KUNSTKRONIEK

Rudolf Schwarz,
desacralisatie van het kerkgebouw
G. BEKAERT S.J.

IN de geschiedenis van de hedendaagse kerkbouw verschijnt Rudolf Schwarz
1 als een soort profeet. Hij heeft de stem gehoord en moet verkondigen. Aan
dergelijke figuren gaat men liefst voorbij. Er valt moeilijk mee te praten. Men
kan er alleen naar luisteren. En de taal die zij spreken stuit of op onze gangbare
begrippenschema's. In de inleiding op een van Schwarz' boeken, Vom Bau der
Kirche (1938), waarschuwde zijn vriend Romano Guardini: „Dit boek vertrekt
van een nieuw uitgangspunt en heeft een ongewone manier om de dingen te
bekijken. De gedachten weven zich veelvuldig in elkaar en diepe stromingen
gaan er onder door. Zo komt het dat het boek niet makkelijk leest". En toen
een andere Schwarz-vriend, Mies van der Rohe, hetzelfde boek vele jaren later
aan het Engels publiek voorstelde, voegde hij er ook aan toe: „Ondanks zijn
helderheid is het niet makkelijk te lezen".
Schwarz zelf was niet blind voor het bijzonder karakter van hetgeen hij
schreef of zei. In zijn laatste boek, dat enkele weken voor zijn dood op tweede
Paasdag 1961 verscheen, hernam hij de verklaring die hij er reeds in zijn eerste
boek van gegeven had. Hij wilde dat zijn schrijven „baumeisterlich" zou zijn.
Tegenover het wetenschappelijke, begripsmatige kennen, het kennen van de
grijpende hand, stelde hij het kennen van de voelende hand, het ziende oog,
het kennen van zinnen en hart. De kennis van de architect is vermoeden en
hopen. Hij speurt in de kosmos nieuwe mogelijkheden, neemt ze behoedzaam in
de hand en helpt ze stil tot het bestaan, waarnaar ze verlangen. De goede architect heeft een andere manier van spreken dan de geleerde. Hij noemt de dingen,
en opeens zijn zij vol mogelijkheden. Hij spreekt ze aan en ze stellen zich open,
warden vertrouwelijk en beginnen haast vanzelf te bewegen. „Baumeisterlich
sprechen heisst entwerfend sprechen. Diese Sprache ist voll von ermunternden
Worten, die sich wie helfende Halide unter die Dinge legen".
Zulk een taal zijn wij niet gewoon. Welke moeite Schwarz zich ook gaf om
zich te doen begrijpen, steeds kwam zijn geluid van over een grens, uit een
wereld die het ons blijkbaar niet meer of nog niet gegeven is te betreden. Het
is dan ook niet verwonderlijk, dat wie over hem schrijft, een veelvuldig beroep
doet op zijn eigen uitlatingen en verklaringen. Hier willen wij even van deze
stelregel afwijken. Geinteresseerden verwijzen wij naar Schwarz' boek Kirchenbau, Welt vor der Schwelle, waarin hij zijn opvattingen over architectuur en
kerkenbouw — want die twee zijn voor Schwarz niet te scheiden — aan de
hand van zijn eigen werk uiteenzet 1).
Ons leek het niet zonder nut, even geschrift en werk aan elkaar te toetsen.
Een Schwarz-interpretatie is slechts mogelijk vanuit een wederzijds belichten van
tekst en architectuur, hoewel men de gewoonte heeft aangenomen Schwarz' werk
te verklaren vanuit zijn woord. Naar ons gevoel moet men de verhouding om1)

F. H. Kerle Verlag, Heidelberg, 351 pp., rijk gel
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keren. Hoe kostbaar en rijk zijn verklaringen ook zijn, zij geven niet de voile
dimensie van zijn architectuur weer. In Kirchenbau is er bijna geen sprake van
een historische evolutie, die o.i. in het werk zeif wel degelijk tot uiting komt.
De interpretatie welke hij zeif geeft, gaat helemaal op in een verklaring van de
„beelden" die zijn architectuur geleid hebben, de archetypen van het kerkgebouw. Aan het moderne geschiedkundige karakter van zijn werk schenkt hij
zeif geen aandacht. Modern is een woord waar hij afkeer van had. „Kappers en
kleermakers mogen zich om het moderne van hun werk bekommeren", zegt hij
ergens. Maar het kan niemand ontgaan dat dit een onbewust afwijzen is van een
tijdsgebondenheid en zelfs van een intrinsieke evolutie van het werk, zoals dit
zich van de Sacramentskerk te Aken tot de Teresiakerk van Linz heeft ontplooid.
De Fronleichnamskirche te Aken is het eerste project dat werd uitgevoerd. Nu
nog staat men verbaasd dat dit radicale ontwerp in 1928 kon gebouwd worden
en we hoeven onze verbeelding geen geweld aan te doen om ons de commentaren voor te stellen die het destijds heeft losgeslagen. Het gebouw bestaat uit
twee kubusachtige ruimten, die beide op een rechthoekige plattegrond zijn
samengebracht: de hoge kerkruimte voor de feestvierende gerneenschap en het
lage zij schip met Maria-altaar en biechtstoelen. Deze twee ruimten zijn hard
maar zuiver tegen elkaar geplaatst. Nergens vertroebelt of verrijkt versiering
het wezenlijke spel van hun verhoudingen. Vaak heeft men deze kerk beschouwd
als een typische uitdrukking van wat Schwarz een wegkerk heeft genoemd: een
kerk die vanuit het schip, waar de Geest werkt, over de drempel van het altaar
naar de eeuwigheid van de Vader leidt. Schwarz zeif wijst deze interpretatie af.
„Hier is niets meer, zegt hij, dan de stille aanwezigheid van de gemeente en
Christus. Het doel is bereikt. Elke weg is in een zuiver aanwezig-zijn tot rust
gekomen in een gemeenschappelijke, belle, hoge, en zeer eenvoudige ruimte".
Zoals Schwarz herhaaldelijk opmerkt, hoeft dit architectonisch beeld niet met
het liturgische samen te vallen. Architectuur staat niet in dienst van de liturgie.
Zij is er geen uitdrukking van. Zij is liturgie. Maar een kerk is nog meer dan
het architectonisch beeld waardoor Schwarz ze voldoende meent te kunnen
karakteriseren. Zij heeft een concrete fysionomie, een persoonlijkheid, een
karakter, die het architectonische en liturgische beeld in zich bevatten, maar er
ook over heengaan.
Door en door eerlijk van vorm, puriteins streng in de beperking van de middelen, is de Fronleichnamskerk toch niet eenvoudig te noemen zoals Schwarz
suggereert. Zij vertoont in haar radicale preciesheid een hoogmoedig zelfbewustzijn, dat met een zeker pathos worclt voorgedragen. De rhetorische verhevenheid verleent dit kerkgebouw iets bovenmenselijks, iets ongenaakbaars, dat men,
echter niet te vlug met het sacrale moet vereenzelvigen. Het eenvoudig bijelkaar-zijn, het beeld dat Schwarz zeif in deze kerk zag, vinden wij niet in het
architectonisch karakter terug. Dit belet niet dat deze kerk een hoogtepunt blij ft
in de moderne kerkbouw. Zij is een authentieke, eigentijdse gestalte van een
grootse droom die zich overleeft.
Het kerkje van Leversbach bij Duren, dat Schwarz een zuster noemt van de
Fronleichnamskerk, toont hoe een zelfde oerbeeld een geheel verschillende
gestalte kan aannemen. In zijn gemoedelijke eenvoud heft het de dubbelzinnigheid van de grotere zusterkerk te Aken op en wisselt de droom voor een beleefbare werkelijkheid.
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De gunstige tijd voor de kerkbouw in Duitsland rand de jaren dertig duurde
niet lang. Het Nationaal Socialisme verdrong alle uitingen van de geest. Schwarz
weigerde zijn land in de beproeving te verlaten. Het was een tijd van inkeer.
Met enkele medewerkers trok hij zich terug om zich te bezinnen en zijn „baumeisterliche" ideeen voor zover dit mogelijk is ook in woorden mee te delen.
Architectuur is voor Schwarz een kosmische opgave. De mens betreedt de onberoerde aarde, vol van mogelijkheden en onuitgesproken wensen, waarin hij zich
en haar realiseren moet. De aarde moet „menschengesichtig" warden. Dit gebeurt
in de eerste plaats door de ruimtelijke ordening van het landschap. Schwarz
onderscheidt vier landschappen, die elkaar doordringen en beurtelings overwegen: „Landschaft der Arbeit", „Landschaft der Bildung", „Landschaft der
Hoheit", „Landschaft der Anbetung". Architectuur is niets anders dan het gestalte geven aan deze eigenschappen. Kerkenbouw is slechts een moment van de
architectuur, misschien een gepreviligieerd moment. Het is het werk van de
zevende dag.
Heftig gaat hij te keer tegen gespecialiseerde architecten of scholen, die zich
exclusief op kerkelijke opdrachten toeleggen. Zij ontsnappen bijna nooit aan het
gevaar, de wereld welke zij gestalte moeten geven, tot een abstracte idee te laten
verschalen. Schwarz zelf spreekt zonder merkbare overgang van kerkprojecten
en van urbanisatieplannen, hij gebruikt dezelfde taal am de Giirzenich-feestzaal
en het Wallraf-Richartzmuseum te presenteren als die hij gebruikt om zijn
kerken voor te stellen.
Al zijn kerken kunnen wij hier niet vermelden. Wij maken geen inventaris
op, we proberen slechts een historische evolutie te schetsen. Een bijzondere
vermelding verdient echter de kerk van de heilige Martelaren, de Sankt Mechtern, zoals ze in Keulen wordt „zurechtgedeutscht". Op een stomp van de
romaanse toren na was de kerk geheel verwoest. De bouwgrond lag aan de vier
zij den besloten tussen troosteloze huizenblokken. Tegen zijn wit in was Schwarz
hier gedwongen de kerk in een huizenrij in te schakelen. Het landschap van de
aanbidding moest ondergaan in het landschap van de arbeid. De kerk schikt
zich daarnaar, niet helemaal stil en onopvallend, maar toch zonder praal. De
ingang wordt gevormd door een lage zij beak, zoals in de Fronleichnamskerk.
En zoals daar ook komt men in een hoge, lichtovergoten ruimte die bewust een
transcendente functie onderstreept door haar hoge afmetingen en haar nogal
massieve pijlers. En toch is er een belangrijk verschil tussen beide gebouwen.
Sankt Mechtern bezit niet meer de affirmatieve kracht, het puriteinse zelfbewustzijn van de Fronleichnam. Met haar diafane wand, haar rustiger verhoudingen is zij menselijker, eenvoudiger, toegankelijker, vanzelfsprekender geworden.
Ondertussen was Schwarz ook met de kerk van Sankt Albert in Andernach
begonnen. In het lange woonblok van een verwoeste abdij ontstond als vanzelf
een wegkerk, een geordend schrijden naa,r het altaar toe en er over heen, naar
de aardse leegte van de koorruimte. De weg wordt geritmeerd door de witbeglaasde vensters, die van onder tot boven de wand doorbreken. Maar niet het
architectonisch beeld is hier het belangrijkste, wel de concrete, historische gestalte. Schwarz gaat hier een stap verder in het overschrijden van de afstand
tussen het heilige en het profane. Het heilige wordt in het profane geintegreerd,
of als men het liever omgekeerd ziet, het bovennatuurlijke krijgt weer meer
natuurlijkheid.
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Ongeveer gelijktijdig met Sankt Albert te Andernach bouwde Schwarz de
Maria Konigin te Frechen, een geindustrialiseerd dorp ten Westen van Keulen.
Deze kerk is in Schwarz' evolutie een belangrijk keerpunt. In Sankt Mechtern
was hij door de omstandigheden gedwongen geweest, de langgestrekte rechthoek
te verlaten. In Frechen doet hij het vrijwillig. Hij kif..st een T-vormige plattegrond. Het architectonische beeld ondergaat hierdoor een grate verandering. De
kerk verliest haar absoluutheid, haar anwrikba.re, transcendente gerichtheid. Het
altaar staat niet meer aan het ongenaakbare einde. Het verplaatst zich naar het
midden. De echte gemeenschapsruimte ontstaat volgens Schwarz door de gemeenschap in verschillende gesloten groepen in te delen. In Frechen gebeurt dit
nog slechts schuchter. De ene grate kerkruimte blijft, maar rand het priesterkoor
verwijdt zij zich in twee zijbeuken. Om het centrale van de ruimte nog verder
te beklemtonen, laat hij de gesloten wanden van het kerkschip voor de koorruimte ophouden. Hun beweging wordt opgevangen door de koormuur. De
opening tussen de twee wanden wordt eenvoudig wit beglaasd. Op deze wij ze
ontstaat een contact tussen schip en zijbeuken. Alsof hij nog beschroomd was
voor deze nieuwe oplossing, die inderdaad zijn kerkopvatting grondig wijzigt en
desacraliseert, plaatst Schwarz het altaar diep in de zo goed als opgeheven koorruimte. Deze wijzigingen van het architectonisch beeld hebben ook hun uitdrukking in het architectonisch karakter. Al de kerkgebouwen die wij tot nog
toe besproken hebben, waren rigoureus wit gehouden. Het mystieke wit was de
enige kleur die Schwarz in zijn kerken verdragen kon. In Frechen laat hij de
baksteen binnen en buiten onverhuld. Het plafond is van hout. Al deze elementen geven het gebouw een onmiddellijkheid die wij tot nog toe niet hadden
ontmoet. Toch heeft Schwarz aan deze eenvoudige ruimte nog een imposant
silhouet gegeven. Zelf noemt hij het een heilige heuvel, bekroond met de kroon
van de Koningin des Hemels, de burcht die het kostbare omsluit.
Sankt Michael in Frankfurt geeft een nieuwe uitdrukking aan het architectonisch beeld van de Maria KOnigin te Frechen. De structuur werd ingegeven
door de slechte toestand van de ondergrond die een puntfundering noodzakelijk
maakte. De veiligste manier van bouwen bestond in een betonskelet dat verder
naar believen kon dichtgemaakt warden. Schwarz gebruikte hiervoor een bakstenen muur. De verlichting gebeurt langs een smalle strook betonglas die ander
het dak rond het gebouw loopt, maar onderbroken wordt in de oost- en westabsis. Om het werk te beoordelen moet men, meer nog dan elders, rekening
houden met de inplanting. Het moet gezien warden tussen de hoge huurwoningen, waardoor het zo goed als ingesloten wordt, zodat de hoge, smalle massa
een zekere bescheidenheid krijgt. Een zekere. Want ook hier haalt het scherpe
silhouet de verhevenheid van het kerkgebouw naar voren. Behalve door de
inplanting wordt de verhevenheid hier echter ook nog verzacht door de duidelijke functionaliteit van de structuur en de eenvoud van de materialen. Men zou
dit werk een synthese kunnen noemen: de hoge verhevenheid van de Fronleichnamskirche neemt een stuk menselijke nabijheid van Frechen in zich op. Niet de
hoogte op zichzelf drukt de transcendentie uit. Zij bezit hier een zekere vanzelfsprekendheid, doordat ze opgenomen is in het betrekkelijk rustige spel van de
verhoudingen en verzacht wordt door de gebogen wanden. Op een natuurlijke
en vrije wij ze is het altaar, middelpunt van de gemeente, naar voren geschoven.
De menselijke nabijheid van deze verheven ruimte wordt echter nog het meest
bewerkt door de innerlijke dynamiek ervan. Dit is een gebouw waarin men
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leeft, waarin men bewegen kan, bijna bewegen moet. Ook als men stilstaat in
de sterk beldemtoonde as, is men niet gevangen in een unisone compositie, zoals
dit het geval was in Schwarz' eerste kerk Alles blijft sterk, maar de sterkte komt
hier niet meer van de absolute herleiding tot een verhouding. De ruimte is
polyvalent, wisselt voortdurend en wentelt om haar centrum, het altaar.
Bezoekers uit de Nederlanden die een Schwarzfahrt organiseren, hebben
gewoonlijk, voor ze de St. Michael in Frankfurt bereiken, al de St. Anna te
Duren bezocht. Bij een eerste contact kan men zich moeilijk een grater contrast
tussen twee kerken van eenzelfde bouwmeester voorstellen. Toch hebben beide
kerken wel iets gemeen. Duren is een verdere stap in de evolutie van Schwarz'
architectonische opvattingen over de relatie van heilig en profaan, van gemeenschap en hoofd in de katholieke eredienst. De gemeenschap ziet hij meer en
meer horizontaal. Nog is er de zware muur, gebouwd met, de resten van de oude
kerk. Maar deze muur omsluit niet meer, zoals in de schacht van de St. Michael.
Hoe zwaar en stevig de grens naar buiten ook wordt getrokken, toch is het niet
meer die grens als zodanig die wordt beklemtoond, niet meer de afzondering.
Door zijn rijke materie wordt de strengheid ervan als het ware overwonnen en
wordt hij een decoratieve en levendige ruimte-omschrijving. Het monumentale
is hier tot op de rand van zijn expressie gevoerd en toch vertoont dit gebouw
nog meer toegankelijkheid, meer alledaagse vertrouwdheid dan de St. Michael.
De verhevenheid is meer geincarneerd. Ook hier is de beslissende factor de
dynamiek van de ruimte. Men treedt binnen in een lage ruimte, die niet alleen
overgang is. Men kan er verwijlen. Zij is niet gesloten zoals de zijbeuk van de
Fronleichnam of de St. Mechten. Zacht licht valt binnen van boven. Het meeste
licht echter vloeit toe vanuit de lichtovergoten hoofd- en zijbeuk. Zander in
elkaar te vervloeien vormen deze een eenheid, zij staan in onmiddellijke communicatie met elkaar. Ook de vormbehandeling is minder pathetisch geworden.
In zijn H. Kruiskerk te Bottrop slaat Schwarz een andere weg in, die op het
eerste gezicht een verrassende wending kan schijnen, maar in feite in een eenvoudiger programma hetzelfde princiep uitwerkt als de St. Anna. Weer een
grote muurcurve, open op de wereld, die ze een ogenblik verdicht, een moment
samenhoudt om haar dan vernieuwd weer te geven.
Bottrop was een excursie. In de St. Andreas te Essen zet Schwarz zijn weg
voort. Hij combineert er twee ideeen: de vierlobbige plattegrond van St. Michael van Frankfurt wordt vereenvoudigd en verenigd met de opening van het
koor van Frechen. Het schachtgevoel van de St. Michael wordt aldus geheel
opgeheven. De rol die in Duren door de lage zijbeuken werd vervuld, wordt
hier overgenomen door de lichtwanden, die van boven tot ander doorlopen, als
het ware de hoeken opheffen en de vier lobben tot een gedifferentieerde, maar
centrale ruimte maken, waarin het altaar het glorieuze, maar nabije middelpunt
vormt. Het is merkwaardig te zien hoe deze ontwikkeling van het, architectonisch beeld onbewust gepaard gaat met een toenemende vereenvoudiging in de
vormgeving. Schwarz kan niet anders dan monumentaal denken. Ook deze kerk
bezit monumentale allures. Maar de monumentaliteit wordt steeds inwendiger,
groeit van binnen uit. Al bligt Schwarz het kerkgebouw zien als een hoogtepunt
van het menselijke landschap, het wordt er gaandeweg meer in geintegreerd.
Dit alles wordt nog verder doorgedreven en als het ware bewust geaffirmeerd
in de St. Franziskuskerk in Essen en de H. Familie in Oberhausen. De St. Franziskus herneemt de T-vorm. Alleen de koor- en ingangswand zijn door een
40
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muur beklemtoond. De ruimte van de gemeenschap zelf is door een eenvoudige
claustra afgesloten. De desacralisatie van het kerkgebouw is voltrokken in de
H. Familie van Oberhausen, de enige volledig centrale ruimte van Schwarz. Het
altaar staat zo goed als in het midden. De banken zijn er in drie groepen omheen gegroepeerd. Een zij de van de koorruimte bligt vrij, =fat het vierkant
van de plattegrond toch een zekere gerichtheid krijgt. De architectonische persoonlijkheid is helemaal anoniem geworden. Bescheiden voegt ze zich tussen de
huizen, eenvoudig, fris, van een zinvolle gewoonheid.
St. Antonius in Essen blij ft in dezelfde geest, maar is in een zekere mate
rijker georchestreerd. Binnen de vierkante plattegrond keert Schwarz terug naar
de T-vorm, die hier wordt bepaald door het spel van hoog en laag en door de
groepering van de banken. De lage zijbeuken vervullen de functie van de glazen
wanden in de St. Andreas van Essen, nl. de drie groepen van de gemeente tot
an geheel rand het altaar te verzamelen. Het uitgedrukt betonskelet geeft
schaal aan de vrij hoge beuken.
Nu moeten wij echter een stag terug. Terwijl Schwarz in zijn kerken te Essen
de lijn van een bepaalde evolutie doortrekt, bouwt hij in Saarbrikken zijn pathetische Maria KOnigin. De ideoloog die Schwarz was, heeft er niet aan kunnen
weerstaan hier zijn landschap van de aanbidding in een grootse synthese uit te
werken in de prachtig glooiende heuvels rand Saarbriicken. Dit gebouw mag
nu nog zo op al onze ideologische en architectonische ideeen inbeuken, men
benadert het niet met onverschilligheid. Zelfs de meest verstokte rationalist
en functionalist zal niet zonder antraering de trappen bestijgen die vanuit de
toegang naar de kerkruimte voeren en het licht tegemoet treden. Deze kerk is
een verdere ontwikkeling van de St. Michael te Frankfurt en de St. Andreas te
Essen. Van de eerste neemt ze de continu golvende lijn over, van de tweede de
meer rustige plattegrond en het centrale thema met het open hart, dat hier door
de vorm nog gedramatiseerd wordt. Hier staan we voor iets buitentijds. Zoals
ook Schwarz' geschriften, schijnt dit gebouw wel een grandioze zwerfsteen te
zijn uit een andere wereld. Architectuur die niet voor ons is gemaakt. De naar
ons gevoel wezenlijke verworvenheden van Schwarz' kerkbouw zijn hier alle
aanwezig, op een schitterende wij ze. De architectonische en de liturgische functionaliteit is perfect. Maar dit alles wordt door de architectonische gestalte in
het grandioze gevoerd, niet meer als de puriteinse verhevenheid van de Franleichnam, maar als een jubelende hoogheid, die in ons hedendaags gelovig
bestaan geen voldoende bodem meer vindt.
De laatste kerk die Schwarz voltooid heeft, was de St. Christoforus in NiehlKeulen, de enige kerk waarvan Schwarz in zijn boek de presentatie begint met
de binnenruimte. En hierdoor heeft men de hele kerk eigenlijk al omschreven.
Het is een van de sterkste, schoonste en oprechtste symbolen van de kerk in
onze tij d. De ontroering die de bezoeker bij het betreden van deze ruimte overvalt, is veel dieper dan te Saarbrucken, omdat men hier niet met een schoon
ideaal wordt geconfronteerd, maar met leven. Saarbrucken kan men bewonderen,
maar men vertrouwt het nooit helemaal. In Niehl ontkomt men niet meer aan
de waarachtigheid van het leven. Men raakt het in de kern. Zander omwegen.
Groats en overweldigend. Nog meer dan de andere moet men deze kerk — men
aarzelt om hier nog dit stereotiepe woord te gebruiken — beleefd hebben. Men
moet het bled zijn doorgegaan, waarin zij zich nuchter, maar onwrikbaar opricht,
een vierkant blok. En als men hier aan Fronleichnam terugdenkt, precies dertig

DESACRALISATIE VAN HET KERKGEBOUW

651

j aar tevoren gebouwd, dan kan men meten hoezeer de romantiek nog de strenge
kubussen van Aken heeft bepaald en hoe sterk de vorm daar overwegend was
op het leven. Hier krijgt de vorm, precies door zijn uiterste doorzichtigheid, een
nieuwe betekenis. Hii blitft niet anoniem zoals in de kerk van de H. Familie
van Oberhausen.
De plattegrond is een nogal vierkante rechthoek, door vier lichte betonnen
pijlers gedeeld. De geleding van de pijlers brengt een vrij natuurlijke organisatie
van de ruimte in T-vorm. De omhulling bestaat uit een met bakstenen ingevuld
betonskelet, dat binnen groen, buiten blauw is geverfd. En wat men in de
Schwarzkerken slechts zelden aantreft, hier is op een drietal vlakken een versiering aangebracht, geheel in de geest van de architectuur, een houtskooltekening
op Witte pleister. Voor Schwarz zelf heeft deze kerk een heel bijzondere betekenis gehad. Niet minder dan veertig maal tekende hij ze opnieuw, tot hij tot deze
geniale eenvoud kwam. Over de versiering van de houtskooltekening zegt
Schwarz niet veel. Meer belang hecht hij aan de mooie glasramen-suite van
Meistermann.
Nog een hele serie kerken waren ontworpen of gedeeltelijk in opbouw Coen
Schwarz stierf. Zijn vrouw en trouwe medewerkster Maria Schwarz heeft nu de
leiding van de werken overgenomen. Echt nieuwe elementen zijn er niet meer
in te ontdekken. Alleen nog een woord over de Teresiakerk van Linz aan de
Donau. Zij herneemt in grate trekken de St. Michael van Frankfurt. De schijnbaar geringe afwijkingen maken er echter een wezenlijk nieuwe ruimte van. Zij
geven haar een geheel ander architectonisch karakter. De verhoudingen van
lengte en breedte liggen iets anders. En die verhouding wordt nog versterkt
door de brede uitwas aan de ene kant van het koor. Belangrijk is ook het verschil van de lichtspreiding, die in Linz in een bredere band dan te Frankfurt
rand het kerkgebouw loopt, zich verbreedt en zijn laagste punt bereikt, juist
voor het koor. Dit alles geeft aan deze ruimte een geheel nieuwe gestalte. Oak
de behandeling van deze elementen is eenvoudiger geworden dan te Frankfurt.
Als kritische amateurs zijn wij het werk van Schwarz doorgewandeld, het van
een kant bekijkend die misschien wel erg bijkomstig schijnt. Alleen de vormgeving kreeg onze aandacht, niet omdat wij menen dat deze het enige of zelfs
het laatste criterium van architectuur zou zijn, maar omdat wij de vorm beschouwen als de concreet geworden geest waarmede het architectonisch programma
wordt benaderd. Architectuur wordt pas specifiek architectuur in haar vormgeving. De functie van het eerste kerkgebouw van Schwarz was nagenoeg dezelfde als die van het laatste. Het architectonisch beeld, zoals Schwarz dit bepaalt, varieerde van de langgerekte rechthoek tot de centrale ruimte. Maar de
geest waarmede liturgische functie en architectonisch beeld warden beleefd, is
in de vorm neergelegd. In de evolutie van deze uiteindelijke, concrete gestalte
menen wij een belangrijke ontwikkeling te molten aflezen. Schwarz' kerkgebouw
wordt steeds minder levensvreemd. Steeds meer integreert het zich in onze
alledaagsheid, waarvan het de zin bevestigt. Om religieus te zijn hoeft het geen
taal te spreken die onbegrepen blijft. Het religieuze ligt niet over de grens van
het menselijke. Het is er het diepste en meest inwendige centrum van. En als
dit alles misschien niet helemaal strookt met de overtuiging welke Schwarz in
zijn Kirchenbau expliciteerde: Schwarz was een te groat kunstenaar om zich
door zijn opvattingen te laten domineren.
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N 1941 verrichtte Gertrud Kalmar dwangarbeid in een kartonfabriek te Berlijn; 21 februari 1943 schreef zij een brief aan haar zuster te Lugano. In de
loop van hetzelfde jaar werd ze naar een concentratiekamp versleept; niemand
weet wanneer noch waarheen. Zij is niet teruggekeerd, er is geen getuigenis
over haar laatste dagen of uren; zij heeft geen graf, geen opschrift of ook maar
haar naam op een lijst. Symbool van onze beschaving: van deze vrouw, anoniem
vermoord ander de pletrol van georganiseerde macht, kan men nu wel met
zekerheid zeggen: zij is de grootste Duitse, misschien de grootste Europese dichteres van de laatste halve eeuw.
Haar werk bevat minder vuurwerk-expressionisme doch meer poezie dan dat
van Else Lasker-Schuler. Deze andere Duits-Joodse dichteres genoot jaren van
roem, kon Duitsland tijdig ontvluchten en hoewel in grate armoede, bracht zij
haar levensavond door in het land van haar vaderen en werd begraven op de
Olijfberg. Gertrud Kolmars leven en dichten bleef bijna even verborgen als
haar dood. Haar lot maakt het getuigenis van haar lyriek achteraf des te aangrijpender; toch moet haar werk zijn waarde niet gaan ontlenen aan haar men.selijke kruisweg, zoals dit het geval blijkt met meer dan een literaire nalatenschap in deze jaren uitgegeven, waaraan de tragedie van de schrijver eerder dan
het intrinsiek gehalte een ongewone weerklank gaf.
Gertrud werd in 1894 geboren als oudste van vier kinderen. Haar familienaam luidde eigenlijk Chodziesner, naar het Poolse grensstadje in de provincie
Posen, waaruit ze stamde. Gertrud koos later de Duitse naam van dit stadje als
schrijversnaam: Kolmar. In hun villa van Westend waren de Chodziesner's
echter volop Berlijners geworden, de vader een zeer gezien advokaat, de moeder
een van die typische Joodse dames, die er door hun interesse voor kunst meer
toe bijdroegen om van Berlijn een internationaal cultuurcentrum te maken dan
de autochtone Pruisische dames. Gertrud, gesloten en door haar onverschilligheid voor toiletten en representatie niet zeer salonfiihig, ontgoochelde haar
moeder. Zij dweepte met Spartaanse ascese en zat liefst op haar kamertje talen
en geschiedenis te studeren, met een grate voorliefde voor de Franse Revolutie
en Napoleon. Zij haalde haar diploma voor talen (Frans, Russisch, Engels) en
fungeerde nog tijdens de eerste wereldoorlog als talk bij de krijgsgevangenen.
Gezelschapsleven verdroeg ze slechts omwille van haar twee stokpaardjes, kunstdans en theater, waarin zij een goed amateur was. Ze schreef zelfs een drama,
natuurlijk over de Franse Revolutie: Cecile Renault.
Erfde de dichteres de artistieke aanleg van haar moeder, toch was zij affectief
meer met haar vader verbonden, en dit ondanks een wezenlijk verschil in levensbeschouwing, want terwijl advokaat Chodziesner zich door en door burger van
het Duitse keizerrijk voelde, ging Gertrud nog zeer jong als enige van de fami-
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lie tot de Sionisten over. In 1917 gaf haar vader heimelijk enkele van haar
gedichten aan zijn vriend, de uitgever Fritz Cohn: haar eerste bundel Gedichte
verscheen als Kerstgeschenk. Het bevatte de drie cyclussen Moeder en Kind,
Man en Vrouw, Tijd en Eeuwigheid. De bitterste ervaring van Gertruds leven
werd hier poezie, echter zonder dat de omschepping ervan tot kunstgestalte haar
ooit hielp am het leed te overwinnen. Gedurende diezelfde oorlogsjaren had de
jonge vrouw namelijk de liefde leren kennen en ze had bemind met al de onvoorwaardelijke overgave van haar gesloten natuur. Van de ontrouw van de
geliefde genas ze nooit en nooit meer kon ze aan liefde geloven. Het thema van
het moederschap, heftig verlangd en onvervuld, zal vanaf deze eerste bundel in
heel haar werk aanwezig blijven. Haar innigste verzen spreken van en tot het
kindje dat ze nooit bezat:
„Du ruhrst an meine Narbe
Mit Handchen, die nicht sind: hab Dank!" 1).

Slechts een keer, vele j aren later en dan nog ander de druk van vervolging
en vereenzaming, zal zij, in een brief aan haar zuster, direct zinspelen op het
grate gemis van haar leven: „Een snort absolute liefde voor een beroep dat met
man en kind niets te maken heeft, kan ik mij wel indenken, doch niet beleven.
Al doe ik mijn werk zeer graag, ik zou bereid geweest zijn alles te laten varen,
indien . . .". Die drie puntjes bevatten het resume van haar levenstragedie.
De geestdrift van het meisje voor een Spartaanse levenswijze ontwikkelt zich
bij de jonge vrouw tot een duidelijke drang naar algehele toewijding en offer,
al zou Gertrud Kalmar zelf nooit deze zeer grate, helaas cliche gewarden begrippen op haar leven toepassen. Na een speciale scholing in Dijon verwisselde
ze het werk van talk voor de opvoeding van doofstomme kinderen.
Zij voorvaelde haar bestemming:
„Ich bin ein Kontinent, der eines Tages stumm im Meer versinkt" 2).

Zij beleeft dit lot niet individueel, doch in gemeenschap met haar yolk in zijn
geheimzinnige roeping tot liiden: „Und wir, wir sind geworden durch den
Galgen und das Rad". Haar y olk wordt haar in zekere zin man en kind:
„Nur Nacht hart zu. Ich liebe dich, ich liebe dich, mein Volk,
Und will dich ganz mit Armen umschlingen heiss und fest,
So wie ein Weib den Gatten, der am Pranger steht, am Kolk
Die Mutter den geschmahten Sohn nicht einsam sinken lasst" 3).

Reeds in haar eerste bundel stonden de profetische verzen:
„Not steht an dem Wege, den ich schreiten will,
Tod steht an dem Wege, den ich schreiten will,
Kummer und Klage, graue Plage.
Ich weiss es — und schreit ihn doch!"

Niet alleen de liefde voor haar vader, oak het bewustzijn van een werkelijke
roeping schijnt haar langs die weg te hebben geleid. Was haar moeder in 1930
niet overleden, dan ware de familie wel tijdig naar het buitenland uitgeweken;
nu echter kwam de oude heer Chodziesner, met hart en ziel in Duitsland en het
1) Auf ein Kinderkleidchen.
2) Die Unerschlossene.
3) Wir Juden (1927).
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Duitse leven verworteld, niet meer tot vluchten en, terwijl de andere kinderen
emigreerden, bleef Gertrud bij hem. Toen vrienden ze dan toch nog, in het
allerlaatste uur, naar Zwitserland wilden smokkelen, weigerde Gertrud de heimelijke vlucht. In een brief van 26 oktober 1941 schrijft ze: „Geloof me: wat
er ook komen mag, ik zal niet ongelukkig, niet vertwijfeld zijn, omdat ik weet
dat ik de weg ga die mij van binnen uit bestemd is . . . . Zo velen van ons zijn
hem, de eeuwen door, gegaan, waarom zou ik er een ander willen dan zij !
Vader dacht deze dagen nog aan een emigratie-op-het-laatste-ogenblik naar zijn
broers. Het is twijfelachtig of het nog mogelijk zou geweest zijn. Hij wilde het
om mijnentwille doen, want hij beschouwt zijn eigen leven als reeds voltooid —
ik heb echter niet gewild. Die reis zou enkel door uiterlijke omstandigheden
afgedwongen zijn; ik wil niet vluchten voor hetgeen ik innerlijk moet volbrengen. Vroeger heb ik nooit zoals nu geweten hoe sterk ik ben . . . .". (Gertruds
aanwezigheid kon haar tachtigjarige vader niet redden: in 1942 werd hij naar
Theresienstadt vervoerd en er gedood).
Gedurende de inflatiejaren had de familie de Westend-villa moeten opgeven
voor een woning op het land, waar Gertrud van het tuinleven ging houden en
allerlei rozensoorten en kleine dieren kweekte; de poetische neerslag van hetgeen die natuurbeleving voor haar betekende, vindt men in de sonnettenkrans
Bild der Rose en in de fascinerende bundel Tiertr:dume. Doch na de jeugdverzen, in 1917 door haar vader als Kerstgeschenk gepubliceerd, kwam van de
dichteres nog slechts een boek op de markt: Preussische W/ap pen, in 1934.
Wapenschilden van oude steden met hun kleurig strenge, legendarische of toponymische heraldiek, leveren het motief voor zeer originele gedichten, menselijk
inhoudrijk en ook bier vaak de diepere levenszin ontsluierend, die voor Gertrud
Kolmar met haar vrouwelijke bestemming samenviel:
Wappen von Frauenburg

Ich halte die Hande rund gewolbt zu einer Schale,
Dass in sie niederfalle ein Tropfen vom himmlischen Mahle.
Ich habe so lange schon miide und hoffend gewartet,
Wolkenfetzen im Haar, vom Blitz die Wange zerschartet.
Unter mir kreiselt Fahrzeug, Filmvolk und hohe Ziffer,
Uber mir steigt und surrt und stiirzt der eilende Schiffer.
Menschen schreiben viel Bucher, iiben viel Morde;
Springer und Ringer und Redner: die Welt schmaust Rekorde.
Nur das Brot haben goldene Messer sehr ungleich geschnitten;
Ich seh es vom weissen Turme: ich steh ja inmitten.
Aber die unten finden mich nicht im Schaffen und Machen,
Lind die oben erspahen mich klein, so bittend, und lachen.
Lind doch weiss ich: Wenn jeder den Andern ins Grab zertreten,
Werden fiber den Grabern meine Hande stehen und beten.

Haar helder inzicht in de religieuze verwording der eeuw vindt een des to
genadelozer uitdrukking omdat zij de vorm en vlotheid van het volkslied heeft:
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So viel, die Scheiden,
Scheiden unversähnt.
Denn die da leiden,
Werden nie gekront,
Denn die da dulden,
Biissen ihren Gott
In Kehrichtmulden,
Scherben, Schmutz und Spott 4) .

In de tijd toen men de Joden het leven voorgoed ondraaglijk ging maken,
wil de dichteres blijkbaar voor het eerst op eigen initiatief in de openbaarheid
treden. In 1938 publiceert de Judischer Buchverlag ander haar burgerlijke naam
Die Frau und die Tiere; de oplage wordt door de Nazi's onmiddellijk vernietigd.
Eerst vier jaar na haar dood verschijnt haar laatste bundel: W'elten. Met de
tweede helft van de eeuw volgt dan de late waardering van de dichteres. In
1955 publiceert de Deutsche Akademie fur Sprache und Dichtung van Darmstadt in groot-actaaf Das lyrische Werk. Eindelijk, in 1960, verscheen bij KOsel
een handige uitgave van haar lyriek voor het ruimere lezerspubliek 5). Zij bevat
de bundels Weibliches Bildnis, waarin de lezer wel de schokkendste ontmoeting
wacht met de verborgen persoonlijkheid van de dichteres, Tiertriiume, Kind,
met haar ongestilde en soms wilde heimwee naar het ontbeerde moederschap,
Frfihe Gedichte, Bild der Rose, Napoleon und Marie, Robespierre., Alte Stadtwappen en We/ten.
***

Om ergernis te voorkomen, trachte men dit werk niet te willen vatten in het
raam van een christelijke levensbeschouwing. Men ontmoet er offer, gebed,
ascese, maar de verhouding van deze ook christelijk te waarderen eigenschappen,
of liever de constellatie van de verschillende elementen, moet op de lezer die
bepaalde christelijke associaties gewoon is, een storende indruk maken. Uit het
werk van de Israelitische dichteres spreekt immers een vrouwenziel als uit de
Boeken der Rechters of der Koningen, een Judith of een Deborah. Vlammende
zinnelijkheid, capaciteit voor wellust tot zelfvernietiging staan niet tegenover,
doch vloeien samen met en gaan op in verterende, hartstochtelijke religiositeit.
De smart en vermorzeling om haar verraden lief de, waar de dichteres in het
dagelijks leven vol wilskracht over zweeg, laat zij in haar werk mateloos vrij
uitstromen als een gloeiende lavavloed. Het branden van haar ziel en lichaam
laait op in ongeremde, ontketende passie, en toch wordt al dit te menselijke
lij den schoon, omdat zij aanvaardt erdoor verpletterd, verzwolgen en gelouterd
te warden. Haar getuigenis heeft des te intenser de klank der realiteit omdat het
gestalte vindt in beheerste, volmaakt klassieke vormen. Metrum, ritme, vers en
strafe vertonen een rijkdom en een varieteit van structuur, die zelden bij een
dichter voorkomen, en alle klassieke dichtvormen beheerst Gertrud Kalmar met
een verbijsterend vanzelfsprekend meesterschap. Haar werk bewijst eens te meer
de grate afstand tussen uitdrukking en meedeling: geen expressionistische kreten van vitale oprechtheid kunnen lezer of luisteraar zo direct aangrijpen als
hetgeen hij aanwezig voelt onder de spanning en dwang van strenge vorm. Als
voorbeeld van mateloze passie onder een vloeien van ritmen en rijmen, dat aan
Rilke doet denken, deze strofen uit Dantons Ende:
4) Wappen von Pillau.
5) Das lyrische Werk, Munchen, 622 pp., D.M. 29,80.
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Lind alles, Saumnis, Schuld, Verrat,
Was ihn in kluger Schrift verdammte,
Das stiess er mitten in die Tat,
Die heiss von seinen Lippen flammte.
Er schlang sein Leben noch, den Rest,
Die spritzende, zerdriickte Traube,
Er hielt die Stunde drangend fest,
Hielt ihre rote Phrygierhaube,
Ihr schwarzes Mahnenhaar gepackt,
Griff ihr den Lappen von der Flanke,
Er fand sie gliihend, stark und nackt
Und schmiss sie zuckend vor die Schranke,
Und seine Stimme schnob, ein Meer,
Entstilrzte donnernd aus den Dammen,
Geschworne, KIAger, Volk und Heer
Wie Treibholz wegzuschwemmen
Robespierre
Stand klein und fern in seinen Diisternissen
Mit aufmerksamen Augen, unbewegt.

Ook een heel gebied van het leven en de natuur, hun organische nachtzijde,
wordt hier wel voor het eerst gebied van een poezie, die geen paaie van antbinding en decadentie is. Frederik van Eeden liet zijn waterlelie aan al het troebele, donkere van de vijvergrond ontstijgen om in het zonlicht open te bloeien.
Niet een Baudelairiaanse fascinatie, een werkelijke sympathie doet Gertrud
Kolmar de vijvergrond, het misprezene, onschone wezen beminnen:
Linter der Regentonne
Morschen Brettern hock ich duckig und dick ....
Ich bin die Kräte
Und ich liebe das Gewisper der Nacht.

Gottfried Benn voerde het vernederend organische, het klinisch-wetenschappelijke van de menselijke ervaring binnen in uiterst vormstrenge gedichten; bij
hem hield poezie op, hoofdzakelijk evasie te zijn, struisvogelkunst met de kop
in de walken in plaats van in het zand. Welk gevoel geeft lyriek in de maneschijn, als je kanker en streptokokken er mee van genieten? Heel anders echter
voert Gertrud Kolmar die voor onpoetisch afgewezen gebieden der natuur in
haar lyriek binnen: niet om de problematische werkelijkheid van de mens, dit
teder en diep bewustzijn bloeiend op een proces van verrotting, meedogenloos
(en aanklagend?) te bezingen. De „lelijke", de „verlatene", de „begravene"
(evenveel titels van gedichten) is zuster van de geschuwde wezens, en wellicht
juist daar, in de organische vernedering van de door de idealistische geest genegeerde aspecten der natuur, wordt de oprechte aanvaarding, de erkenning van
zichzelf en van God mogelijk. De kikvors, de spin, slangen, otters, vleermuizen,
de geschuwde, slijmerige, vochtig behaarde, uit vlottende huidplooien loerende
verschrikkingswezens, die de aardbodem innemen in de apokalyptische taferelen
van Jeroen Bosch, warden door de mens gevlucht en gedood am hun gelijkenis
met hem. De dichteres identificeert zich met de meest vernederde wezens, die
niet kunnen spreken loch slechts onbewust lijden ander de vervolging door de
mens: in Der Tag der grossen Klage ontwerpt zij het beeld van een oordeelsdag,
dat direct aansluit bij een visioen van Bosch of bij de verschrikkingen van de
Bijbel. Hier echter wordt het de dag der wraak voor de vernederde en geschonden schepsels:
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So brach der Tag der grossen Klage an.
Sie stiegen aus den Wassern, Meere volt,
Sie sprangen von dem blauen Bett der Himmel
Und fiillten so die Erde mit Gewimmel,
Dass wie ein Brodeltopf sie iiberquoll.
Von abgelegnem Hofe, Burg and Dorf
Auf alle Wege zogen Qualgestalten,
Um schaurig mit Gebresten, Rissen, Falten
Das Feld zu decken als ein dunkler Schorf.
In Stadten fielen Menschen auf die Knie
Und murmelten Gebete, heiss vor Grauen ....

Tussen deze dieren, meer nog: een van hen, leert de dichteres het „smeken"
van het schepsel tegenover de verpletterende beschikkingen van de mysterieuze
Godheid. Natuurlijk gebruikt het hele gedicht Flehn de personificatie, de inleving in de dierenwereld door sympathie, maar toch is de eerste persoon, waarin
het wordt gezegd, meer dan stijlfiguur of symbolische identificatie, de dichteres
participeert het wezensgebied van het symbool:
0 Gott. Mein Gott. Warum hast du mich hingelegt
In dieses Netz mit tausend, abertausend Leibern,
Mit Silberkindern, -marmern, -weibern,
Hast unsichtbar die Schniire unter uns bewegt?
Warum, ach, zogst du uns empor in Qual, in Luft?
Ist sie dir naher, dass wir sie nicht tragen,
Dass wir aufriihrerisch mit Schwanzen schlagen
Die mitleidslosen hanfnen Wande unsrer Gruft?
Und kni.ipftest du die Maschen also eng,
Dass nur die Armste, Kleinste sie durchschliipfen merge,
Und giesst uns aus in wurgend schwarze Troge,
In grauenvollem atemschnappenden Gemeng?
So haben alle, alle wir geirrt,
Da wir in unserm Drunten dir zu dienen meinten
Und dich zu sehn in Tropfen, die uns Klippen weinten,
Aus Algennest, aus grunen Faden dich entwirrt?
Ach, ware ich dein Mensch! Ich bin dein Tier.
Du gabst mir keine Hande, sie zu falten.
Ich muss dich mit den Kiemendeckeln halten.
Lass nicht das Messer — Weh! Es reisst dich los aus mir ....

Het is steeds een gewaagd procede, op de biografie van de schrijver een
beroep to doen bij de waardering van letterkunde; doch als de poetische visie
een praeter-logisch schouwen van de diepere werkelijkheid veronderstelt, is de
dichteres dan niet vooraf, intuitief, de onbegrijpelijke weg naar God gegaan,
die de Israelieten en zij zelf, in onnoemelijke vernedering en onvoorstelbaar
lijden, in dood en wetenschappelijke vernietiging, gaan zouden ?

Het hoger onderwijs
in het oude Griekenland
DR. ARN. WITLOX

A de behandeling van het Lager en Middelbaar Onderwijs in het Oude
N
zullen we nu enige bladzijden wijden aan de bespreking van
Athene
het Hoger Onderwijs in het oude Griekenland, speciaal Athene.
1),

Onmiddellijk vragen onze aandacht twee markante figuren, die volkomen
elkaars tegenpool zijn, n.l. de idealistische filosoof Plato en de praktische rhetorpoliticus Isocrates. In ons essay „Het middelbaar onderwijs in het oude Athene"
hebben we verteld, hoe Socrates en Plato zich fel verzetten tegen de voor geloof
en moraal gevaarlijke opvoedingsmethode van de sofisten en hoe Plato een eigen
systeem voor de opvoeding (natbeta) tot filosofisch weten ontwierp in zijn Staat
(1102,trEia). Om deze theoretische beschouwingen in de praktijk te brengen stichtte Plato zijn beroemde Academie. Nadat hij even buiten Athene een park, Academie ('Axaktuta) genaamd, had gekocht en er een bescheiden waning had
ingericht, verenigde hij een kring van volgelingen om zich heen tot een soort
van religieuze broederschap (Osiaao0 die zich wijdde aan de verering der Muzen
en de studie van de wetenschap, de filosofie in het bijzonder. Deze vrienden van
de wijsheid (Tit/160099ot), voor wie Plato in zijn Symposium zo prachtig en klaar
de roeping der wijsbegeerte heeft uitgestippeld, zij, de leden van de Academie,
die aanzaten aan gemeenschappelijke maaltij den en diepzinnige gesprekken voerden, waren geen jongens, maar volwassen beoefenaars van de filosofie.
In de opvoeding tot filosoof kent Plato drie trappen:
le trap: de wetenschappelijke studie begint met de wiskunde en wel Aritmetiek,
Geometrie, Astronomie en Harmonieleer. (De hoge waarde, die Plato
toekende aan de Mathematica wijst op Pythagoreische invloed). Boven
de ingang der Academie stond dan ook geschreven: ittnbeic ditterent6s
doirco „Laat niemand hier binnentreden zonder meetkundige kennis".
2e trap: Op twintigjarige leeftijd wordt de eerste schifting gehouden van de
kandidaten. Voor degenen, die overblijven, wordt de bekende propaedeutische leerstof in nieuwe concentratie en systematische verdieping
behandeld en wordt vooral gewezen op de onderlinge samenhang der
vakken. Deze synoptische methode is de beste toetssteen voor de dialectische begaafdheid.
3e trap: De kroon op de wetenschappelijke studie vormt de dialectiek of filosofische reflectie 2).
1) Zie Streven, april 1957 en juli 1960.
2) Hieronder wordt verstaan: Het zwijgend spreken der ziel met zichzelf, waardoor
zij zich van de toevalligheden der taal (het voertuig der wijsgerige gedachten) bevrijdt
en zich de filosofische waarheden, die in de mens sluimeren en duister en verward
door hem gedacht worden, bewust wordt. Zo, door alle begrippen zuiver te definieren,
hun verband en verwantschap op te sporen, door ze logisch te subordineren en coOrdineren, komt men tot de hoogste inzichten (Ovink, Overzicht van de Griekse Wijsbegeerte, p. 75-76).
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Hij, die de Ideeen schouwt, is in het bezit van de Waarheid. Slechts uitgelezen mannen worden toegelaten tot deze studie; ze moeten dertig jaar zijn, karaktervast, en uitermate intelligent. De toekomstige „leaders" gaan zich na 5 jaar
studie praktisch bekwamen en ze mogen pas op vijftig-jarige leeftijd als leaders
van de staat optreden. De ware staatsman, in staat ook anderen te vormen, hij,
die het ware inzicht Ontallhun)heeft, is de filosoof-staatsman (Meno, p. 100A).
Het zou ons te ver voeren Plato's systeem voor de opvoeding tot burger en
„leader" tot in de finesses te bespreken; de belangstellende lezer verwijs ik naar
het hoogst instructieve boek van R. C. Lodge, Plato's theory of education 3). In
het bestek van een paar pagina's (pp. 109-112) toetst Lodge op heldere wij ze
Plato's opvoedingssysteem aan een concreet geval. Laten we ons, zo schrij ft hij
op p. 109, voorstellen een jongen van goeden huize en uitstekende gezondheid.
In de kinderkamer thuis (of in de staatsbewaarschool) verwerft het kind zich
de rudimenten van moed, zelfbeheersing, vriendelijkheid en respect voor de
ouders. Vanaf zijn zesde ja.ar tot zijn „later teens" verwerft de jangen zich in
staatssportscholen en scholen voor schone kunsten een gentleman's vaardigheid
in ,uovotx4 (muziek en literatuur) en gymnastiek. In het systeem en de zienswijze van Plato is deze opvoeding meer een zaak van karaktervorming dan van
vaardigheid. Intussen is de jongeman geworden tot een wandelend patroon van
gemeenschapsdeugden met een loyaliteit, die nog steeds meer op een „menen"
(66a) dan een „weten" (latar4,un) berust. Hij mag nu gaan dienen in het leger
en geleidelijk aan — als er .een plaats vrij komt op de wachtlijst ! — burger
warden, trouwen en zich vestigen.
Maar, laten we nu aannemen, dat onze denkbeeldige jongen buitengewoon
pienter is en veel belooft voor de toekomst. In dat geval wordt hij speciaal aangespoord am deel te nemen aan wiskundige spelletj es en de oplossing van allerlei andere problemen, die zijn aandacht vestigen op de intellectuele voldoening
van het abstract denken. Als hij zich hierin een meester toont en het niet alleen
als een spel opvat, wordt hij op twintigjarige leeftijd geplaatst in een geselecteerde klas van toekomstige „leaders" en aangemoedigd tot een diepere studie en
concentratie met een open oog voor de onderlinge relatie der vakken (synoptische methode). Terzelfder tijd wordt hij getest in een aantal militaire en rechterlijke functies, die hem verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen en zijn oordeel
tot onafhankelijkheid doen rijpen en hem loyale gehoorzaamheid aan zijn superieuren bijbrengen. Daarna wordt hij toegelaten tot een vijfjarige cursus in de
dialectiek en getraind in logica, kennisleer en de beginselen van de metafysica.
Vervolgens keert hij terug naar militaire, civiele en pedagogische plichten als een
„minor official", terwijl hij gedurende 15 jaar „stage" moet lopen op allerlei
gebied.
Op het einde van deze periode — op vijftigjarige leeftijd — is de proeftijd
voorbij en wordt hij, omdat hij behoort tot de besten van zijn generatie voor de
hoogste posities in de staat uitverkoren, door aanschouwing van de Ideeèn in het
bezit gekomen van de Waarheid. Immers ook bij Plato's opvoedingssysteem is
het transcendentale element — zo karakteristiek voor Plato's denken — primair 4). Als wij dit element voorbijzien, dan zou bovengenoemde samenvatting
3) London, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co, 1947.
4) Wanneer IVIarrou (Histoire de l'ëducation dans l'Antiquite, p. 96) van Socrates
verklaart: „Socrate rnaintenait la transcendance de l'exigence de la Writê. Cest par la
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van het opvoedingssysteem evengoed genomen kunnen zijn uit de redevoeringen

van de sofist Protagoras, de grote „humanist" en grondlegger van het pragmatisme. Ook Protagoras verklaart zijn pupillen te kunnen opvoeden (natbajetv
dvikainov0 tot voorbeelden van gemeenschapsdeugden 6), getraind in die vakken, die op zijn minst effectief zijn om te worden gekozen voor gewichtige
ambten 6) .
„In Protagoras' thinking, however, the empiricism is radical. There is no
transcendental basis whatever" (Lodge, p. 111). Wat de gemeenschap denkt,
dat juist is, is a priori juist, en de leerling wordt geleerd „social objectivity" te
betrachten en te behandelen als de enige soort objectiviteit, waartoe de mens
toegang heeft. De pupil leert het veelhoofdige beest, dat gemeenschap (37uog)
heet, beurtelings op te zwepen en te kalmeren door oratorische gaven en haar
oordeel als definitief te aanvaarden. In de chaotische wenteling van beweging
en verandering, die de enigste realiteit vormt, „the community will-to-believe is
the sole authoritative court of appeal" (Lodge, p. 111).
Plato echter gelooft, dat achter de wisselende stroom van gewaarwordingen en
meningen er een wereld bestaat van „intellectually consistent ideal patterns" in
overeenstemming waarmee God zijn fysische wereld heeft geschapen. Hij is er
diep van overtuigd, dat, wanneer iemand zijn hoger opvoedingssysteem volgt,
het mogelijk is voor mensen van grote natuurlijke gaven, inzicht te krijgen in
dit Rijk van Ideeen en dat zij in samenwerking met God een id Bale gemeenschap
hier op aarde kunnen opbouwen of in elk geval deze zeer dicht kunnen benaderen. Deze schouwing van de Ideeen maakt alle gewaarwording en mening transcendent, maar Plato hoopt, dat als zijn „leaders" getraind zijn in het begrijpen
en het in toepassing brengen van deze Ideeen in hun eigen leven en dat van de
gemeenschap, de droom (Gods plan met de mensheid) werkelijkheid wordt, in
zoverre een droom dit kan worden. „Behind the biosocial impulses he glimpses
an ideal reality, and his view is thus opposed to the view of Protagoras as
„Idealism" (in transcendental sense) is opposed to „pragmatism" or „radical
empiricism" (Lodge, p. 1 1 1-1 1 2).
Terugkerend naar de schildering van het milieu van Plato's Academie lijkt het
me niet kwaad nog enige bijzonderheden te vermelden. Bij de komediedichters
van die tijd worden de leerlingen van de Academie gehekeld om hun geaffecteerde manieren en aparte dracht: elegante hoeden, stokken, korte mantels (cf.
Etonboys). De meeste studenten stamden uit de aristocratische kringen van
Athene, ze betaalden collegegeld en van hun ouders werd verwacht, dat ze de
stichting met geschenken zouden steunen en in hun testament zouden gedenken,
wat dan ook vaak gebeurde. Ook uit den vreemde kwamen leerlingen toegestroomd naar Plato's Academie (en later naar Aristoteles' Lyceum), aanstaande
geleerden, dichters en politici kwamen een tijdlang in Athene studeren, maar
Veritè, non plus par la technique de la puissance, gull veut former son 616ve a Need?,
a la perfection spirituelle, a la Vertu: la finalite humaine de reducation s'accomplit

dans la soumission aux exigences de l'Absolu", dan geldt deze uitspraak in nog hogere
mate voor Plato.
5) cf. Plato, Protagoras, St. p. 319 B: „Gij schijnt mij toe de politieke bekwaamheid
te bedoelen en te beloven mannen tot goede burgers te maken", zegt Socrates tot
Protagoras.
6) cf. Protagoras, p. 324 sqq. en mijn essay Het Middelbaar Onderwijs enz. in
Streven, juli 1960, p. 972.
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ook deze studenten waren geen knapen, maar jongemannen, die zonder grootspraak konden zeggen, dat ze bij een professor college hadden gelopen, want
geleidelijk werd. het Socratisch dispuut vervangen door de permanente voordracht van een persoon, het professoraal college dus. Welk een grote invloed
deze beide filosofische scholen op de christelijke en moderne filosofie hebben
uitgeoefend, is aan een ieder genoegzaam bekend.
Alvorens we overgaan tot de behandeling van de hogere studies in de Hellenistische tijd, moeten we enkele regels wijden aan de antipode van Plato, Isocrates, die ook een school voor hogere studies stichtte.
Het plan van Plato's opvoeding tot staatsman, had dus, zoals we zagen, tot
object het selecteren en formeren van een kader van staatsman-filosofen, jarenlang getraind om de teugels van het bewind in handen te nemen. Uit sommige
uitlatingen van Plato blijkt, dat deze grote idealist zelf zich weinig illusies maakte over het succes van zijn filosofisch-staatkundig program in de praktijk. De
Ilo2ada van Plato is geschreven voor zijn twee laatste reizen naar Sicilie, waar
hij zijn program aan de praktijk heeft willen toetsen, een paging die, zoals we
weten, op een volslagen fiasco is uitgelopen. Maar zelfs in de Ho2treIa adviseert
hij reeds, dat na het (te verwachten) êchec de Wijze zich zal terugtrekken en
zich zal wenden: neOs TO iv avtcv naltrelav „tot de staat, die hij in zijn binnenste draagt", voortaan rd abrofi necincov „zich met zijn eigen vorming bezighoudend". Marrou (p. 120) formuleert dit aldus: „Ainsi, la pensee platonicienne, mue au depart par le desir de restaurer l'ethique totalitaire de la cite
antique, arrive, en derniere analyse, a transcender definitivement les cadres de
celle-ci et a jeter les fondements de ce qui restera la culture personelle du philosophe classique".
Maar op die manier sluit de filosoof, terwij1 hij zijn ideaal van inwendige
perfectie inastreeft, zich op in een cel van heroIsche eenzaamheid. Maar wat
moet er dan worden van de werkelijke staat Moet men de burgers ervan als
verdwaalde schapen overlaten aan slechte herders ? Hierop gaf de beroemde
redenaar Isocrates het praktische antwoord. Diens onderricht stelde zich tot taak
een doel van direct praktisch belang „met de voeten op de grand": „Former
l'elite intellectuelle, dont a besoin, hic et nunc, la Grece de son temps" (Marrou,
p. 124).
Daar de welsprekendheid een machtig wapen was (en nog is) in de politieke
arena, was de opvoeding en het leerprogram van Isocrates allereerst gericht op
het beoefenen en het aankweken van de welsprekendheid, de cultivering van het
Woord. Het Woord immers, zegt Isocrates, onderscheidt de mens van en verheft
hem boven het redeloze en stomme dier; het Woord is de voorwaarde voor elke
vooruitgang, of het nu wetten, schone kunsten of mechanische uitvindingen betreft; het Woord geeft aan de mens het middel om de rechtvaardigheid te doen
zegevieren, roemvolle daden te verheerlijken, beschaving en cultuur te bevorderen: „Isocrate systematisait, justifiait, legitimait aux yeux de la conscience morale
ce gout de l'eloquence, qui avait pris a Athenes la place eminente" (Marrou,
p. 124) .
Om dit doel te verwezenlijken opende Isocrates een school in Athene, dicht
bij het Lyceum (waar later Aristoteles zich zou installeren), waar men tegen
betaling les nam; tegen een vooraf betaald bedrag (1000 drachmen) werd een
complete studiecursus gegeven van een jaar of drie, vier. De cursus omvatte
naast literatuur en mathematica, de dialectiek, die men beter letaux4 (de kunst
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van spitsvondig debatteren )ka noemen, terwij1 de filosofische dialectiek, die in
Plato's program de bekroning was van de opvoeding, naar het tweede plan werd
verwezen. Het doel van Isocrates' onderrricht was ongetwijfeld, evenals bij de
sofisten, het meesterschap van het woord; hij had niet voor niets tot leermeesters
gehad een Prodicus en een Gorgias, met wie hij vele bittere j aren van ballingschap ver van Athene doorbracht, maar de welsprekendheid is bij hem niet Langer een holle rhetorica 7) (waartegen Socrates zo heftig fulmineert in de dialoog
Gorgia,r), een handige debatteerkunst dus. Om de handschoen hem toegeworpen
door de filosofie (sinds Socrates en de Gorgias van Plato) op te nemen, heeft
Isocrates aan zijn kunst diepere inhoud en hogere waarden gegeven: „son eloquence n'est pas indifferente au point de vue moral; elle a, en particulier, une
portee civique et patriotique".
Isocrates moest dus niets hebben van het filosofisch „nihilisme" van zijn leermeesters, maar evenmin van de utopie van Plato. Zijn succes is groter geweest
dan dat van Plato; zijn school is nog meer dan de Academie een centrum geweest, waar politici gevormd en geschoold werden (wij zouden spreken van een
politiek-sociale faculteit). Met gerechte trots somt Isocrates zijn meest briljante
en begaafdste leerlingen op, politici vermaard in hun tijd, vooral zijn oogappel
Conon's zoon Timotheus, in wie Isocrates de incarnatie zag van zijn ideaal 8).
Verder noemt hij de later zo beroemde redenaars: Hyperides, Isaeus, Lycurgus;
Demosthenes wordt niet vermeld, hij kon waarschijnlijk het lesgeld niet betalen.
Isocrates kon dan ook met recht trots zijn op zijn werk; aan het einde van zijn
carriere had hij zijn levensdroom vervuld, n.l. de opvoeder te zijn van een groep
nieuwe politici, aan zijn vaderstad te geven het kader van leidende figuren,
waaraan de stad zo dringend behoefte had om de moeilijke nationale herleving
te bewerken, waarnaar ze bleef streven na de bitter-smadelijke nederlaag van
404, ten einde weer de rol te kunnen spelen van grote mogendheid, waarvan de
stad nog steeds niet wilde afzien.
Tenslotte nog een enkel woord over de centra van wetenschap in de Hellenistische tijd. In dit tijdperk waren, naast Athene, ook Pergamum en Alexandria
belangrijke centra van studie en wetenschap onder patronage van machtige Diadochen, de Attaliden in Pergamum, en de Ptolemaeèn in Egypte, die voor dit
doel prachtige complexen lieten bouwen, bestaande uit collegezalen, ruime aulae,
bibliotheken en woningen van professoren en studenten. Beroemd is het museum
(1V1 ova in Alexandria met zijn prachtige bibliotheek, helaas totaal verwoest
door brand, toen de stad door Caesar werd ingenomen. Ook het eiland Rhodus
was een centrum van wetenschap, vooral voor de rhetorica.
In Pergamum en Alexandria occupeerde men zich vooral met grammaticale
en filologische studies; de Pergamese school, ander leiding van Crates uit Mal'us, bestreed heftig de Alexandrijnse school onder Aristarchus, de beroemde
commentator van Homerus. Sieraden van de Alexandrijnse school waren verder
nog een Euclides, de grate mathematicus en diens geniale leerling Archimedes.
In zijn vaderstad Pergamum doceerde Galenus (geb. 129 v. Chr.) medicijnen,
de beroemdste medicus na Hippocrates.
7) In de Gorgias (p. 458 B) zegt Gorgias letterlijk: „Is het dan niet een groot gemak, Socrates, dat iemand, zonder de andere kunsten te hebben geleerd, alleen door
deze kunst (de rhetoriek) volstrekt niet onderdoet voor de demagogen?"

8) Zelf heefkIsocrates nooit actief aan de politiek deelgenomen, deels uit een zekere
agorafobie, anderdeels vanwege zijn zwak gestel.

WETENSCHAPPELIJKE
KRONIEK

De atmosfeer van
de aarde en de planeten
F. BERTIAU S.J.

sterren van het heelal hebben een atmosfeer, en bijna steeds bestaat
deze uit dezelfde scheikundige elementen in gelijke verhoudingen. De
elementen welke men aan het oppervlak van de zon waarneemt, komen daar in
bijna gelijke verhoudingen voor als in de andere sterren waarvan men de atmosfeer reeds bestudeerd heeft. Op de zon en in het heelal is waterstof, het lichtste
en eenvoudigste element in de natuur, ook veruit het meest frequent aanwezige
element: 95 of 96%. Helium, dat op de tweede plaats komt, neemt op de zon
nauwelijks een paar procent in, op de sterren nog minder. Alle overige elementen vertegenwoordigen samen niet meer dan een procent. Hoe zwaarder de
elementen zijn, des te geringer is hun procentuele aanwezigheid (abondantie) ,
vanaf de zeldzame metalen is de abondantie van de heel zware elementen echter
min of meer dezelfde.
Is dit ook zo voor de aarde? Is deze frequentieschaal van de elementen, welke
we in de kosmos vinden, ook terug te vinden in de atmosfeer van de aarde en
in de aardkorst? En vooraf: is de samenstelling van de aardkorst dezelfde als
die van de aardatmosfeer?
Er bestaan gegronde redenen om aan te nemen dat het inwendige van de
sterren, wat de scheikundige samenstelling betreft, niet essentieel verschilt van
hun atmosfeer. Een ster is geen vast lichaam en de turbulente menging welke
onophoudelijk plaats heeft in het inwendige en aan het oppervlak, doet de
verschillen in samenstelling geleidelijk verdwijnen. Op de aarde is dit niet het
geval. De wisselwerking tussen aardkorst en atmosfeer is niet te vergelijken met
zulk een voortdurende menging. Hoogstens kan men spreken van een langzame
verdamping.
Wanneer we de scheikundige elementen die in de aardkorst voorkomen, rangschikken volgens hun abondantie, dan merken we dat de metalen onderling hier
praktisch dezelfde abondantie-curve vertonen als in de zon en de sterren. Daarentegen wijkt de abondantie van de niet-metalen, zoals waterstof, helium, zuurstof enz., sterk of van die op de zon. Er is veel te weinig waterstof en helium
op de aarde. En dit geldt niet alleen voor de aardkorst afzonderlijk, maar ook
voor de aardkorst en de oceaan samen en ten slotte ook voor de atmosfeer.
Vroeger dacht men dat helium en waterstof, omdat ze zo licht zijn, zich misschien opgehoopt hadden in de bovenste lagen van de atmosfeer. Recente anderzoekingen in deze hogere luchtlagen hebben echter bewezen dat dit niet juist is:
ook in de lucht, zelfs op grate hoogte, is er weinig helium en waterstof.
Hoe komt het dat de abondantie van de metalen op de aarde wel overeenkomt met die in de kosmos, en die van de lichtere elementen niet? De meest
voor de hand liggende verklaring is, dat de aarde het grootste gedeelte van haar
waterstof- en heliumvoorraad verloren heeft gedurende haar vier en half miljard
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jarig bestaan. De aarde verdampt zachtjes aan. Om de samenstelling van de
atmosfeer beter te begrijpen is het nuttig, het mechanisme van deze verdamping
even van naderbij te bekijken.
Op het eerste gezicht schijnt het merkwaardig dat de aarde een atmosfeer
bezit. Zoals alle gassen bestaat ook de lucht uit een ontelbaar aantal moleculen,
die met een grate snelheid heen en weer bewegen en voortdurend met elkaar in
botsing komen. Bij een temperatuur van nul Braden bewegen waterstofmoleculen zich met een gemiddelde snelheid van 1,90 km/sec. Onder dezelfde voorwaarden beweegt helium zich met een snelheid van 1,36 km/sec; zuurstof, stikstof, waterdamp en koolzuur daarentegen halen respectievelijk 0,47, 0,51, 0,63,
0,41 km/sec. Wegens hun grate snelheid trachten gasdeeltjes, als ze daartoe de
kans krijgen, steeds een grater volume in te nemen en men zou dus verwachten
dat ze geneigd zijn de interplanetaire ruimte op te vullen in plaats van een laag
rond de aardkorst te vormen. De reden waarom dit niet gebeurt, is eenvoudig.
Wanneer men een kogel loodrecht naar omhoog afschiet, dan moet zijn beginsnelheid grater zijn dan 11,7 km/sec, indien men wil dat hij niet op de aarde
terugvalt. M.a.w. de aantrekkingskracht van de aarde is zo groot, dat ze niet
alleen de oceanen, maar ook de atmosfeer vasthoudt. Om de aarde voor goed te
kunnen verlaten, moeten gasdeeltjes zich met een grotere snelheid bewegen dan
11,7 km/sec.
In feite is het nog ingewikkelder: Gasdeeltjes bewegen niet altijd met precies
dezelfde snelheid. Wegens de voortdurende botsingen kunnen ze praktisch stil
vallen of uitzonderlijk zeer hoge snelheden bereiken, zelfs wanneer hun gemiddelde snelheid klein is. Men zegt: de snelheden van de deeltjes beantwoorden
aan een Maxwellse verdeling. Dit betekent dat de meeste deeltjes ongeveer alle
dezelfde snelheid bezitten; maar dat iedere andere snelheid mogelijk is, alhoewel
minder frequent. Snelheden die drie- of viermaal grater zijn dan de gemiddelde
komen slechts zeer zelden voor.
Jeans rekende uit dat een planeet, om haar atmosfeer te bewaren, zo massief
moet zijn, dat de gemiddelde snelheid van de gasdeeltjes welke de atmosfeer
samenstellen, minstens 4 maal kleiner moet zijn dan de „kritische snelheid" van
de planeet, d.i. de snelheid die een kogel in staat stelt het oppervlak van de
planeet voor goed te verlaten. In dat geval zijn er zo weinig gasdeeltjes die
toevallig een voldoende snelheid hebben am te ontsnappen, dat de atmosfeer
praktisch niet verdampt. Als de gemiddelde snelheid van de gasdeeltjes 4 maal
kleiner is dan de kritische snelheid van de planeet, dan heeft de atmosfeer
ongeveer viiftig duizend jaar nodig om te verdampen. Als de gemiddelde snelheid 5 maal kleiner is, dan verdampt de atmosfeer slechts in 25 miljard jaar.
De gravitatie of aantrekkingskracht is dus de kracht die de atmosfeer samenhoudt. Natuurlijk zijn er nog andere factoren die de verdamping van de atmosfeer beinvloeden. Lichtere elementen, zoals waterstof en helium, die gemiddeld
sneller bewegen dan zuurstof en stikstof, zullen ook sneller verdampen. In een
gasmengsel is de energie van de verschillende gasdeeltjes gemiddeld dezelfde.
Aangezien de energie gelijk is aan het halve produkt van de massa maal het
kwadraat van de snelheid, bewegen de zwaardere deeltjes trager dan de lichtere.
Een zwaarlijvig man verbruikt meer energie am even snel te lopen als een normaal man. Dat vooral waterstof en helium uit de atmosfeer verdwenen zijn, is
dus niet zo merkwaardig. Het zijn de lichtste elementen. Kuiper spreekt daarom
van de „proto-aarde", een aarde die vier miljard jaar geleden nog rijk was aan
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waterstof en waarvan de atmosfeer wegens het verdampingsproces geslonken is
tot de aardatmosfeer zoals we die nu kennen.
De verdamping wordt versneld door een hoge temperatuur. Planeten die
dicht bij de zon bewegen, verliezen hun atmosfeer sneller dan planeten aan de
buitenrand van het zonnestelsel. De atmosfeer van onze aarde mag men vrij
stabiel noemen. Haar temperatuur is laag genoeg om de verdamping onmogelijk
te maken. Maar waarschijnlijk was dit niet het geval tij dens het vormingsproces
van de aarde. De aarde heeft een periode van grote verhitting gekend, gedurende welke de aardkorst smolt en daarna langzaam afkoelde. Tijdens deze periode
is het grootste gedeelte van de aardatmosfeer ontsnapt.
Dit verdampingsproces heeft de aarde niet alleen waterstof- en helium-arm
gemaakt, maar ook andere elementen verdwenen mee. Aileen de metalen met
hun hoog moleculair gewicht konden niet ontsnappen. En dit verklaart dan dat
ze nog steeds dezelfde abondantiecurve vertonen als in de sterren en de zon.
De merkwaardigste eigenschap van de aardatmosfeer is haar hoog gehalte aan
zuurstof. Niet minder dan een vijfde van onze atmosfeer is zuurstof. Dit feit,
dat uiterst belangrijk is voor de verklaring van het leven op aarde, is waarschijnlijk te danken aan twee verschillende processen, beide onder invloed van het
zonlicht. Het eerste proces is de bladgroenwerking van bomen en planten, die
de koolstof opneemt in de plant, het koolzuur omzet in vrije zuurstof en de
atmosfeer voortdurend verrijkt. Het tweede, waarschijnlijk belangrijkste proces
is de ontbinding van waterdamp door het ultraviolet licht van de zon, de zgn.
fotodissociatie. Wanneer het sterke ultraviolette licht in de buitenste lagen van
de atmosfeer, de exosfeer (500 km en meer boven de aardkorst), een watermolecule treft, valt deze uit elkaar en omdat het waterstofatoom een veel grotere
snelheid bezit dan het zuurstofatoom bestaat er kans dat in dit uiterst ijl gedeelte van de atmosfeer waterstof ontsnapt voor dat ze zich met een ander zuurstofdeeltje kan verbinden. Men heeft berekend dat de fotodissociatie al de zuurstof van onze atmosfeer in ongeveer een miljard jaar kan voortbrengen.
Hieruit blijkt duidelijk dat een zuurstofrijke atmosfeer een zeldzaam geval is:
Planeten die zeer massief zijn, zullen waterstof beter vasthouden en zuurstof
krijgt geen kans om als afzonderlijke molecule te blijven bestaan. Wanneer een
planeet integendeel te licht is, ontsnapt niet alleen de waterstof, maar ook de
zuurstof.
Of een planeet of een satelliet, die rond een planeet draait, een atmosfeer
bezit of niet, kan men bijna voorspellen, zelfs zonder naar de hemel te kijken,
wanneer men slechts de andere fysische eigenschappen van het hemellichaam
kent. Welke zijn de belangrijkste factoren die een rol spelen?
In de eerste plaats de massa van de planeet. Planeten die veel zwaarder zijn
dan de aarde, zoals Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus (319, 95, 14 en 17
maal de massa der aarde) zijn zo massief, dat hun atmosfeer geen kans heeft
om te ontsnappen. Waarschijnlijk is er dan ook geen heel groot verschil tussen
de protoplaneet en het tegenwoordige hemellichaam. Hun kritische snelheid.
(61, 37, 22, 25 km/sec) is, vergeleken met de gemiddelde snelheid van waterstofatomen zo hoog, dat hun atmosfeer geen kans heeft te ontsnappen, zelfs
niet in de tijd toen deze planeten veel heter waren. De waarneming confirmeert
de berekening volkomen: Jupiter, de zwaarste onder de planeten, heeft een
41
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dikke ondoorzichtige atmosfeer, die in 10 uur en 50 min. rond haar as draait.
Dat we hier met een atmosfeer te maken hebben en niet met een vast lichaam,
blijkt onder meer hieruit dat het evenaarsgebied van Jupiter sneller draait dan
de meer polair gelegen streken. Spectroscopische studies waarbij men het licht
van de planeet ontleedt, hebben aangetoond dat de atmosfeer (zoals waarschijnlijk geheel de planeet zelf) uit waterstof en waterstofverbindingen bestaat. Aanwezigheid van metaan en ammonium heeft men kunnen aantonen dank zij de
typische banden van deze moleculen in het infrarood. Deze twee moleculen
schijnen in de vier massieve planeten de rol over te nemen van waterdamp op
de aarde. Van zuurstof heeft men geen spoor gevonden, tenzij in Uranus en
dan nog in een uiterst geringe hoeveelheid. Het is best mogelijk dat de atmosfeer van ,deze planeten helium bevat, maar technisch is het heel moeilijk dit
element spectroscopisch aan te tonen.
Lichtere planeten of satellieten hebben ofwel een ijle atmosfeer, ofwel helemaal geen; de meeste hemellichamen van het zonnestelsel, zoals de maan, Mercurius, alle asteroiden en de meeste manen van Jupiter en Saturnus, hebben
helemaal geen atmosfeer, omdat hun massa te klein is. Op de maan b.v. is de
kritische snelheid 2,5 km/sec, dus vier maal minder dan op de aarde. Een atmosfeer die men in samengeperste vorm naar de maan zou transporteren, zou daar
onmiddellijk ontsnappen. Alleen zeer zware gassen, zoals koolzuur of waterdamp, zouden een kans hebben om er een korte tijd in de vorm van een atmosfeer te blijven hangen, indien er geen andere spelbreker was.
Deze spelbreker is de temperatuur. Wanneer de temperatuur van een gas
stijgt, stijgt de snelheid van de gasdeeltjes eveneens. Hun kans om de kritische
snelheid te bereiken wordt veel grater. De snelheid van gasdeeltjes verdubbelt
b.v. wanner de temperatuur van 0° C stijgt tot 113° C. Dit betekent dat de
kans voor een planeet om een atmosfeer te hebben, in tweede instantie gaat
afhangen van haar afstand tot de zon. Mercurius b.v., die zich op een derde
van de afstand aarde-zon bevindt, is biigevolg veel heter dan de aarde: een cm2
ontvangt 9 maal meer zonnestraling 'dan een cm 2 op het aardoppervlak. Het is
dan ook geen wonder dat deze planeet geen atmosfeer bezit. Wegens haar
uiterst langzame omwenteling am haar as (een „maan-dag" duurt 29,5 dagen)
en om reden van de slechte geleidbaarheid van de stof die haar oppervlak bedekt, wordt de maan midden op de dag zeer heet: de temperatuur stijgt tot
120° C, zodat de gemiddelde snelheid van de gasdeeltjes er tweemaal grater is
dan op de aarde. De maan schijnt alle eigenschappen te hebben, nodig om zich
tegen een eventuele invasie van aardbewoners te verzetten, Alleen in het begin
en op het einde van de „maan-dag" is de temperatuur draaglijk.
Dat sommige satellieten die niet zoveel zwaarder zijn dan de maan, toch een
atmosfeer hebben zoals Jupiter III en Titan, beide ongeveer tweemaal zo zwaar
als de maan, is uitsluitend aan hun lage temperatuur te danken. De planeet
Pluto, de verst afgelegen planeet, die nog steeds een probleem is voor de astronomen, kan theoretisch een atmosfeer hebben: haar massa, die waarschijnlijk
driemaal grater is dan de massa van de maan, en haar lage temperatuur plaatsen
haar onder de kandidaten voor een atmosfeer. Het zou bijzonder belangwekkend
zijn indien men eventueel een atmosfeer van deze planeet zou kunnen opsporen
en vooral spectrografisch ontleden. Pluto is wellicht gecondenseerd uit de meest
naar buiten gelegen gedeelten van de walk waaruit de zon en de andere planeten
ontstaan zijn. Het is nog steeds een omstreden vraag of het centraal gedeelte
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van deze wolk uit dezelfde stoffen samengesteld is als de meer naar buiten
gelegen gedeelten. De atmosfeer van Pluto zou hierop een antwoord kunnen
geven.
Om zich een juist idee te vormen van het zonnestelsel en zijn potentialiteiten
t.o.v. het leven, is het nuttig te zien hoe de temperatuur van een zwart oppervlak, blootgesteld aan een loodrechte ongehinderde bestraling van de zon, afneemt wanneer men de verschillende planeten rangschikt volgens hun afstand
van de zon. Op de afstand Mercurius-zon is die temperatuur 360°, op de afstand Venus-zon 191°, enz.
Mercurius: 360°
Venus: 191°
Aarde: 121°

Mars: 46°
Jupiter:

100°
Saturnus: —146°
Uranus: —193°
Neptunus: —201°
Pluto: —210°

Aangezien het inwendige van de planeten zelf geen bran meer is van een
hoge temperatuur zoals in de tijd toen ze nog in vloeibare toestand verkeerden,
mag men met vrij grote zekerheid aannemen dat in de hogere luchtlagen, dus in
de exosfeer, de werkelijke temperaturen niet veel lager zijn dan de theoretische.
Er zijn nog andere factoren die de aanwezigheid van een atmosfeer beinvloeden: de rotatiesnelheid van het hemellichaam en zijn albedo, d.w.z. het vermogen om de zonnestralen te weerkaatsen. Een snelle rotatie om een as die bijna
loodrecht op de ecliptica staat, maakt dat de hete middaguren ingekort warden
en dat de temperatuur dus niet te hoog stijgt. Als anderzijds de planeet het licht
van de zon zeer sterk weerkaatst, gaat een groot gedeelte van de zonnewarmte
voor de planeet verloren en de atmosfeer verwarmt minder sterk.
Als men al het voorgaande wiskundig uitdrukt, kan men een formule opstellen die de kansen op aanwezigheid voor een atmosfeer vrij nauwkeurig bepaalt.
Het blijkt dan dat Mars juist op de grens ligt van de planeten die een atmosfeer
kunnen hebben.
Mars, de eerste buitenplaneet, heeft de mensheid steeds geintrigeerd. Hij
verschijnt aan de hemel als een rode planeet. De afstand van de aarde tot Mars
varieert zeer sterk. In 1956 b.v. was de afstand de kleinst mogelijke en bedroeg
slechts 56 miljoen lcm, of 147 maal de afstand aarde-maan. In deze periode
werd Mars, die toen in helderheid slechts door Venus werd overtroffen, over
heel het zuidelijk gedeelte van de aardbol druk bestudeerd, vooral in ZuidAfrika, waar Sipher en Finsen kleuropnamen maakten door telescopen met zeer
lange brandpuntsafstand, zodat alle details goed zichtbaar werden.
We zullen ons bier beperken tot die eigenschappen die betrekking hebben
op de atmosfeer van deze buurplaneet. Het oppervlak van Mars is 3,5 maal
kleiner dan het aardoppervlak. Omdat er geen zeeen of oceanen zijn, betekent
dit dat het vaste, woestijnachtige, land op Mars ietwat kleiner is dan het vaste
land op de aarde. Mars bezit een ijle atmosfeer. De hoogte van een Marsbarometer, gevuld met kwik is 17 cm, terwijI hetzelfde instrument op de aarde 76
cm zou aanwijzen. Er vormen zich wolken in de Marsatmosfeer, die echter nooit
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een grout gedeelte van het oppervlak afschermen. Men is het er zowat over eens
dat de wolken uit ijskristallen bestaan. Van zuurstof vond men geen spoor in de
atmosfeer, koolzuur komt voor in zeer geringe hoeveelheden en uit een studie
van de polarisatie van het licht heeft men geconcludeerd dat de atmosfeer voornamelijk uit stikstof en een klein percent argon bestaat. De typische ijskappen
op de pool tij dens de Marswinter bestaan waarschijnlijk uit een dun laagje
ijskristallen, niet meer dan een paar cm dik, dat gedurende de lente snel wegsmelt. Al het water van de poolkappen volstaat niet am een van de grote meren
van Zwitserland te vullen. Mars is de enige planeet die een atmosfeer bezit en
waarvan men tegelijk het oppervlak kan zien.
De planeet, die het sterkst op de aarde gelijkt, is echter niet Mars, maar
Venus, waarover we hier vroeger reeds uitvoeriger hebben geschreven 1). Venus
bezit bijna dezelfde massa als de aarde en staat op ongeveer 2/3 van de of stand
zon-aarde van de zon. Ze bezit dan ook een zware atmosfeer. Toch verschilt
Venus zeer sterk van de aarde. Ze is volkomen omgeven door een mysterieuze
wolkenlaag, zodat ze als het helderste hemellichaam na de zon en de maan aan
de hemel verschijnt. Tot nog toe is men er niet in geslaagd het oppervlak van
Venus door de wolkenlaag heen te fotograferen. Eigenaardig is, dat deze wolken
niet uit waterdamp bestaan. Geen spoor van water heeft men op Venus aangetroff en, zodat de wolken op Venus niet te vergelijken zijn met de aardse wolken. Van zuurstof vindt men ook geen sporen, tenzij in verbinding met koolstof. Koolzuur is er minstens 300 maal meer dan in de aardatmosfeer. Het feit
trouwens dat er geen water op de planeet te vinden is, verklaart waarom het
koolzuur niet opgelost kan warden, zoals op de aarde. Natuurlijk zijn ook hier
weer waterstof en helium ontsnapt. Het meest karakteristieke is echter de afwezigheid van zuurstof.
Hieruit blijkt dat men niet te vlug mag besluiten tot gelijke kansen op leven
als men bijna dezelfde fysische eigenschappen in een planeet vindt. Misschien is
de uiterst trage ,rotatie, die nog steeds niet goed bekend is, de schuld van de
sterke afwijkingen. Als men kan zeggen dat Mars een bijna dode planeet is,
dan is Venus misschien een bijna levende planeet. Maar hierover verneemt de
lezer meer in een volgend artikel, waarin de voorwaarden voor het leven op de
planeten zullen besproken warden.
1 ) Cfr. F. Bertiau, Venus Observed, in Streven, mei 1961, pp. 780-783.

Liturgische problemen
in de Byzantijnse ritus

GODSDIENSTIGE
KRONIEK

CH. LIBOIS S.J.
C INDS enkele jaren is er in Proche Orient Chretien 1 ) een belangwekkende
■....) discussie aan de gang omtrent een eventuele hervorming of restauratie van
de byzantijnse liturgie, met name de H. Mis. De golven van de reeds tientallen
jaren oude liturgische beweging in Europa beginnen thans ook de oosterse
Christenen to beroeren. Degene die dit gesprek op gang gebracht heeft, is P.
Neophyte Edelby B.A., een bekende figuur in de melkitische communaute (die
de byzantijnse liturgie in het Arabisch viert) en een van de zeldzame voormannen onder de oosterse Christenen. Sedert lang, zo begint hij, heeft hij zich met
deze materie beziggehouden. Tij dens zijn seminarie-jaren hield de liturgieprofessor hem reeds op de hoogte van de Europese liturgische beweging en als
vanzelf „la comparaison s'etablissait, a nos yeux, accablante entre ce que nos
freres d' Occident reussissent a faire avec une langue liturgique incomprise de la
foule et ce que nous ne reussissions pas a faire, malgre une langue populaire et
une liturgie eminemment adapt& a la mentalite de nos fideles" (P.O.C. 1957, 97).
Uitgangspunt voor zijn beschouwingen vormt voor hem de idee van een
restauratie. De byzantijnse liturgie is een imposant architectonisch bouwwerk,
dat in de loop der tijden evenwel overwoekerd is door lelijk pleisterwerk, nutteloze guirlandes, overdreven uitbouwsels en overbodige tierlantijnen, waardoor
de klare, koene lijnen van het oorspronkelijke gebouw worden verdoezeld en
zijn aanblik bedorven. De (sc. byzantijnse) liturgie van het ogenblik is niet
meer de uitdrukking van de levende Kerk. Zij is niet meer het geloofsvoedsel
der gelovigen, wier cultureel en sociaal niveau stijgt en wier geest zich steeds
meer gaat uitdrukken in de kaders van de wordende technocratische wereld. Er
groeien nieuwe geestelijke behoeften. Wil de liturgie van de Kerk levend blijy en, dan moet zij zich aanpassen. Daartoe wil Edelby teruggaan naar de oorspronkelijke eenvoud en geladenheid, naar de scherpe en overzichtelijke lijnen
van het eerste gebouw. De tijd is gekomen dat de hierarchie deze evolutie daadwerkelijk ter hand moet nemen, haar orienteren en leiden, zoals hun ambtsbroeders in het Westen dit doen. Het is zelfs zo dat de orthodoxen, die voor
dezelfde problemen gesteld staan als de katholieken, „se montrent quelquefois
plus prompts que les catholiques a modifier certains usages, moins genes qu'ils
sont par une autorite qui, pour eviter la latinisation, risque d'etre plus orientale
que les Orientaux et de figer la liturgie clans des formes eternellement invariables" (P.O.C. 1957, 104). Een min of meer gelijk opgaan in deze met de orthodoxen moet mogelijk zijn, doch in dit verjongingsproces zouden de katholieken
moeten voorgaan. Bovendien moet men niet meer achter elke verandering het
spook van de latinisatie zien opdoemen. „La latinisation ne constitue plus pour
eux (sc. de Melkieten) qu'un danger Bien lointain. Le temps est venu de vivre
d'autre chose que de negations" (P.O.C. 1957, 105).
1 ) Proche Orient Chretien (P.O.C.), Revue d'etudes et d'information; sous la
direction des Professeurs du Seminaire Sainte Anne de Jerusalem. (Groot-seminarie
van de melkitische communaute, onder leiding van de Witte Paters). Discussie vanaf
1957.
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Een der eerste werkzaamheden van dit herstelwerk zal moeten bestaan in het
vaststellen van de zuivere tekst, na kritisch onderzoek van de beste handschriften. De huidige tekst zit immers boordevol gebreken: corrupties, nutteloze
doubletten, lelijke of onlogische toevoegsels, verkeerde plaatsing van bepaalde
zinnen. Met name de vele anachronismen vormen een doom in het oog. Er
wordt nog veel gezegd en gedaan, wat in de moderne tijd geen enkele zin meer
heeft en waardoor de liturgische plechtigheid tot een komedie verwordt. Dat
vele gelovigen allerminst geschokt zijn, bewijst alleen dat zij nauwelijks meer
weten wat zij zeggen, alhoewel alles in de volkstaal geschiedt. Er bestaan talrijke
gebeden, commemoraties, feesten, welke in een bepaalde periode van belang
waren, doch thans waardeloos zijn geworden. Onze tijd kent andere noden:
deportaties, atoombommen, communisme, belangrijker am in het gebed te worden vermeld dan de een of andere niet meer bestaande muur in Constantinopel.
Ook zouden in het kalendarium, dat sinds een tien eeuwen nauwelijks meer
werd veranderd, enkele nieuwe heiligen moeten warden opgenomen. De liturgie
moet harmonièren met het leven of anders gaat het leven zonder haar voort en
zal de krant van grater invloed zijn dan de heilige liturgie.
Behalve de eliminatie van anachronismen zouden ook bepaalde vereenvoudigingen in de structuur van de H. Mis gewenst zijn, met name bij het officie aan
de prothese (de voorbereiding van de offergaven), dat de Missen voorafgaat en
dat uitgegroeid is tot een soms langdurige plechtigheid, die de aandacht van het
eigenlijke afleidt. Niet om door deze vereenvoudigingen het geheel maar te
verkorten, doch am de harmonie der grote lijnen beter zichtbaar te maken. Ook
meer logica ware gewenst ! Waarom bidt men bijvoorbeeld de ecphoneses (de
condusies der gebeden) aan het begin van het gebed .... ? Zo geeft Edelby
een bladzij den-lange rij van voorbeelden, am tenslotte te eindigen met het, in
zijn ogen, grootste gebrek: het feit dat zo vele gebeden secreto warden verricht.
Alles, met name de anaphora (canon) zou clara voce dienen te geschieden.
Doch nu is deze een hybried geheel van luide en stille gebeden. Veel te vaak
komen ineens luidop gesproken woorden een stil gebed afsluiten, zonder dat de
gelovigen eigenlijk weten wat er intussen gezegd is.
Al met al, verzucht Edelby, „par l'ignorance ou par l'insouciance de ceux qui
prennent part, la liturgie byzantine est devenue singulierement monotone"
(P.O.C. 1957, 117). Derhalve breekt hij een laps voor grater variatie. De gelovigen zouden actiever moeten deelnemen en slechts de moeilijker stukken aan
het koor laten. De byzantijnse liturgie heeft toch vele litanieEn, waarop het yolk
met korte refreinen zou kunnen antwoorden. „A quoi sert-il d'avoir une langue
vivante comme langue liturgique, si le peuple se tait pour ecouter les roucoulades d'un chantre ennuye a son lutrin" (P.O.C. 1957, 117).
Tot zover Edelby. De oplossing voor dit probleem van de onaangepaste
byzantijnse liturgie ziet hij in een „restauratie", bestaande in het vaststellen van
een nieuwe tekst, ontdaan van alles wat er in de loop der eeuwen binnengeslopen is en niet meer accordeert met het huidige levensgevoel. Doch tegen deze
autoriteit van de tekst, alsmede tegen de idee van een restauratie, zoals Edelby
voorstelt, zullen orthadoxe liturgisten, — die uitdrukkelijk uitgenodigd zijn om
eveneens hun mening kenbaar te maken, — krachtig stelling nemen.
De reacties in eigen kring schijnen nogal verdeeld. Naast enthousiaste adhesie
bestaat er ook reserve en deze wordt ander woorden gebracht door Mgr. Medawar, coadjutor van de grieks-katholieke patriarch. Dat er een gefundeerde kri-
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tiek kan bestaan en dat verschillende suggesties met recht door specialisten aan
de competente overheid voorgelegd worden, beaamt hij volmondig. Doch er zijn
ook pastorele aspecten aan het probleem verbonden. De liturgie is immers iets
zeer eerbiedwaardigs en dient slechts met respect benaderd. Volgens hem wordt
er teveel oneerbiedige kritiek uitgeoefend, met het gevaarlijke gevolg dat de
gelovigen langzamerhand gaan menen dat hun liturgie maar onvolmaakt en
onjuist is. Zij zullen dan naar andere kerken gaan, niet beseffend wat zij daardoor zullen verliezen, en niet wetend dat hetgeen anderen bieden van geringer
waarde is dan hetgeen zij verlaten. Ook degenen die niet tot de Griekse ritus
behoren zullen geschokt worden in hun overtuiging omtrent de schoonheid en
waarde van de byzantijnse liturgie. Tenslotte zal ook de clerge verkeerd beinvloed worden. Zeker de jongeren zullen dan op eigen houtje veranderingen
gaan aanbrengen, waarbij ieder de liturgie naar eigen smaak en overtuiging gaat
vieren. Grote wanorde zal daarvan het gevolg zijn. De fout moet niet op de
eerste plaats gezocht warden in gebreken van de tekst, doch in de gebrekkige,
soms oneerbiedige manier van vieren. Als er geen algemene hervorming van de
geest komt, zal een hervorming van de tekst weinig uithalen.
In een van de volgende afleveringen van het tijdschrift wordt het woord
gegeven aan een leek, Professor P. Trembelas, liturgieprofessor aan de orthodoxe theologische faculteit te Athene (onder de orthodoxen bevinden zich veel
theologieprofessoren, die leek zijn !). Tegen Edelby, die bij het herstel van de
tekst wit terugkeren tot de meest zuivere handschriften, stelt Trembelas, dat ook
de latere teksten bestudeerd moeten worden. De liturgie is immers niet, zoals de
H. Schrift, een eens en voor altijd gefixeerd geheel, doch de uitdrukking van de
levende Kerk en derhalve steeds in ontwikkeling. Een belangrijk principe voor
elke liturgie-vernieuwing zou moeten zijn, dat elke generatie het recht heeft om
op haar wijze haar Godsverering te beleven. Zo is het in stilte bidden van bepaalde gebeden, volgens Edelby een onjuist gebruik, het resultaat van ontwikkeling en gefixeerd door gewoonte. Hetzelfde geldt voor andere gedeelten die
zeker niet in oude teksten voorkomen. Doch moet datgene wat van recente
datum is, verworpen worden omdat het nog j ong is ?
Foundoulis, eveneens leek, orthodox, liturgieprofessor, zal deze gedachten
van zijn collega hernemen en met kracht beklemtonen dat de liturgie niet een
eens geschreven tekst is, geformuleerd door wie dan ook. Niet een Vader, op
wie een tekst, soms valselijk, teruggaat, is de auteur, doch de Kerk zelf, en de
gelovigen van de 20e eeuw hebben dezelfde rechten als die van de 4e eeuw. De
laatste merkt ook op dat bij de grieks-katholieken, door het feit dat zij met
Rome verenigd zijn, de kerkelijke autoriteiten de leiding van de eredienst voor
zich reserveren. Deze wordt met name uitgeoefend door het vaststellen van een
bepaalde tekst, waarbij het de individuele priester of gelovige niet toegestaan is
daarin op eigen gezag veranderingen aan te brengen. Doch deze fixatie veroorzaakt stagnatie. Omdat evenwel de liturgie de uitdrukking vormt van de gehele
Kerk welke in voortdurende ontwikkeling verkeert, ontstaat bij de katholieken
dit probleem omtrent de onaangepastheid van de liturgie.
Bij de orthodoxen in Griekenland is de situatie echter geheel anders. Daar
hebben de liturgische boeken, met of zonder goedkeuring van de bisschoppen
uitgegeven, nooit een absoluut gezag gehad en werden hun teksten nooit als
onveranderlijk beschouwd. Binnen bepaalde grenzen heeft de celebrant een
tamelijk grote vrijheid om naar eigen goeddunken te handelen, zoals meer dan
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eens uitdrukkelijk in de liturgische boeken vermeld staat. De als terloops geplaatste opmerking van Trembelas die, hoewel zelf liturgieprofessor, opmerkt
dat een hervorming niet ondernomen moet worden onder leiding van hen die
studeren, doch ander leiding van de zielzorgers, die, luisterend naar de vroomheid van het yolk, deze in de concrete situatie verwoorden, werkt Foundoulis
nader uit. Omdat, zo gaat deze voort, de liturgische boeken niet dat absoluut
geldende gezag bezitten en een hervorming plaats kan vinden aan het zielzorgfront zelf, bestaat bij hen het probleem omtrent de aanpassing van de liturgie
niet eens. Door de vrijheid van handelen waarover de celebrant beschikt, zullen
vele door de tijdgeest geeiste veranderingen soepel en als vanzelf plaats vinden,
aangezien datgene wat als langdurig, anachronistisch, onlogisch wordt aangevoeld, gereduceerd kan warden tot wat op het ogenblik als normaal wordt aangevoeld. Aangezien bovendien deze evolutie scheppend werkzaam is, zullen er
geregeld nieuwe gebeden en of ficies komen, aangepast aan actuele behoeften;
nieuwe, vooral lokale heiligen, doen hun intrede in het kalendarium, als ook
nieuwe feesten.
Maar, zo zal men zich afvragen, treden op die wijze geen afwijkingen op?
Inderdaad, bevestigt Foundoulis. Een der aberraties welke op het ogenblik aan
de gang is, bestaat hierin dat het bijbelse element afneemt. Psalmen die vroeger
door het yolk werden gezongen, worden nu door de priester privatim gebeden.
Hoewel op deze wijze in de parochies tijd gewonnen wordt voor de prediking,
betreurt Foundoulis deze ontwikkeling. De scheppende krachten zullen nieuwe
wegen moeten vinden volgens hem, am dit bijbelse element in ere te herstellen.
Een ware jammerklacht over het verval van de liturgie welke op deze wijze is
opgetreden, vormt het artikel van P. A. Schmeman, orthodox Russisch priester,
eerst professor te Parijs, thans te New York. Reeds vroeger, in 1952 had hij
over dit probleem geschreven en P.O.C. drukt zijn artikel vertaald af. (Evenwel
spreekt Schmeman voornamelijk over de russisch-byzantijnse liturgie). Omdat
de liturgie, — hij denkt met name ook aan het of ficie, — tegenwoordig een
crisis doormaakt, aangezien zij in feite niet meer gevierd kan warden zoals het
behoort, treedt er een ernstige anarchie op omdat de (orthodoxe) Kerk geen
speciale voorschriften gegeven heeft omtrent de aanpassing aan het moderne
leven en zij grate vrijheid last aan eigen smaak. De geeiste aanpassing wordt nu
op twee wijzen bewerkt. Enerzijds zijn er sommigen die rigoureus vasthouden
aan het klassieke schema, en, indien dit niet meer gevolgd kan worden, dan Loch
aan de grote lijnen. In plaats van een volledige psalm zal nu een vers van die
psalm gezegd warden en bijgevolg kan een heel psalterium tot enkele tientallen
verzen warden gereduceerd. Een ander extreem zoekt de aanpassing in een vasthouden aan het meest populaire, met achterwege laten van de rest. Zij maken
van de liturgie religieuze concerten, waar niet meer tot God loch tot het yolk
wordt gezongen. Op beide wijzen is de liturgie steeds meer ontoegankelijk en
onbegrijpelijk geworden. Zij die bran zou moeten zijn van religieus leven, thealogie, spiritualiteit, openbaart en leert de gelovigen niets meer. Hoewel bepaalde
plechtigheden nog uiterst populair zijn en bepaalde gebeden zeer dierbaar, wordt
het essentiele niet meer begrepen en vluchten dientengevolge priesters en gelovigen in individuele en paraliturgische devoties. Dit alles tengevolge van de
„aanpassing" door onbevoegden aan tijdgeest en moderne smaak. „Je pourrais
mane dire, qu'un des maux principaux de notre pratique, surtout russe, consiste
dans la diversite infinie des variances introduites par les individus
Ici
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faut rappeler avec force que la liturgie est en realite le noyau de la tradition de
1'Eglise et que nous n'avons pas le droit de l'interpreter selon nos goats, nos
necessites au méme nos „besoins pastoraux" . . . ." (P.O.C. 1959, 123).
Het verschil in visie tussen de diverse auteurs komt op verrassende wijze tot
uiting in de houding die zij aannemen ten opzichte van de anachronismen.
Edelby wil de gebeden voor de catechumenen en de gebeden tegen de bedreigingen van de kant der barbaren supprimeren. Mgr. Medawar voelt daar niets
voor. Er zijn immers nog zoveel catechumenen in de Kerk en bovendien zeer
vele „impliciete" catechumenen, zoals hij ze noemt, nl. de gelovigen van de
grote monothelstische religies en de ongedoopten. (Overigens ageert Edelby
tegen een tekst die veronderstelt dat de catechumenen hier en nu aanwezig zijn.
Dat er voor de catechumenen, evenals voor de bestuurders, ook al is er geen
basileus meer, gebeden moet warden, spreekt voor hem vanzelf).
Ook Trembelas wil deze gebeden in de H. Mis behouden zien, doch am een
andere reden. Wijzelf zijn immers „ongedoopte gedoopten", catechumenen nog,
die weliswaar christen zijn doch die Christus nog niet kennen. Ook de verschillende verouderde gebeden zijn hem dierbaar, ondanks het feit dat zij niet meer
van deze tijd zijn. Zij bidden ons aan het verleden en doen ons beseff en dat wij
eenzelfde eredienst verrichten als onze vaderen. Wat de gebeden tegen de barbaren betreft, deze hebben tijdens de laatste bezettingstijd werkelijk de gevoelens
van het yolk onder woorden gebracht en de Griekse medebroeders op Cyprus
(dit werd in 1957 geschreven) bidden het nog uit de grand van hun hart!
Dieper gaat wederom Foundoulis. Reeds zijn bij hem een groot deel van de
anachronismen als vanzelf verdwenen. Doch afgezien daarvan, zo betoogt hij,
moet ook het transcendente en symbolische in de liturgie niet vergeten worden.
Tegen de voorstellen om meerdere beden aan te vullen met eigentijdse noden of
ze te vervangen door een meer moderne tekst, bestaat op zich geen bezwaar.
Doch anderzijds heeft de liturgie ook iets eeuwigs. In haar beden zijn al onze
grote en kleine zorgen, doorgaans van voorbijgaande aard, ingesloten. Er wordt
gebeden voor levenden en doden, in tijden van vreugde en tijden van leed, en
dit behoeft niet allemaal uitdrukkelijk vermeld te warden. Voor deze dagelijkse
noden bestaan reeds vele gebeden en die bestaande rijkdom zou veel meer uitgebuit moeten warden, een suggestie welke ook Edelby reeds naar voren bracht.
Want wel is de liturgie het centrum van de eredienst, doch zij is op zich niet de
hele cultus. In dit spel van symbolen mag het logisch denkend verstand niet het
enigst criterium blijven.
Voor latinisatie ziet Foundoulis in de naar voren gebrachte voorstellen geen
gevaar. Veel grater is het gevaar van „archeologisme". De liturgie is geen
gebouw, dat in staat van oorspronkelijke zuiverheid zou moeten hersteld. Wanneer was zij ooit zuiver, zo vraagt hij zich af. Volgens welke normen zou men
kunnen vaststellen welke het „ideale" tijdperk van de liturgie is geweest? Is het
tenslotte wel mogelijk om, zoals Edelby wil, de oorspronkelijke tekst vast te
stellen door studie van oude handschriften? Deze zijn immers nag eeuwen later
dan hun eerste formulering. De liturgie is geen gebouw. Zij is als de boom,
waarvan de stam steeds dezelfde doch waaraan zich immer nieuwe takken
ontwikkelen, nieuwe bladeren en vruchten ontspruiten, waar het oude afvalt en
verwelkt en die toch steeds dezelfde blijft, „totdat Hij komt".

Politiek
Overzicht

INTERNATION A AL

R zijn in de afgelopen maand in enkele landen verkiezingen geweest, waaraan enige aandacht moet warden besteed. Allereerst willen wij wijzen op
Malta, waar van 17-19 februari de wetgevende vergadering werd gekozen. Dit
eiland, dat sedert 1798 in Engelse handen is, heeft na de tweede wereldoorlog
intern zelfbestuur gekregen, waarbij de verantwoordelijkheid voor buitenlandse
zaken, defensie en openbare veiligheid waren voorbehouden aan de Engelse
gouverneur. De socialistische partij o.l.v. Dom Mintoff pleitte reeds lang voor
volledige onafhankelijkheid binnen het Britse Gemenebest, maar Londen weigerde hieraan gehoor te geven; de verhouding werd nog verscherpt, Coen Engeland in 1958 te kennen gaf de Britse marinewerven op het eiland, die vrijwel
de enige bran van inkomsten vormen voor de ruim 300.000 inwoners, in 1960
te zullen sluiten zonder volledige werkgelegenheid voor de arbeiders te willen
garanderen. Mintoff legde daarom zijn functie als minister-president neer en
met hem traden alle socialistische ministers af; daar deze partij de absolute
meerderheid bezat en elke medewerking aan een regering bleef weigeren, was
het eiland praktisch onbestuurbaar geworden; het werd gedegradeerd tot een
kroonkolonie en alle macht Imam weer in handen van de Britse gouverneur.
Van die tijd af gaan de socialistische verlangens veel verder; zij eisten nl. volledige onafhankelijkheid, wilden uit het Gemenebest treden en een neutrale politiek voeren, waarbij zij aansluiting wilden zoeken bij Joego-Slavie c.s.; verder
wilden zij voor de economische ontwikkeling hulp zoeken bij 0. en W. in de
hoop door een tegen elkaar uitspelen van deze twee van beide kanten grotere
hulp te ontvangen. Deze opvattingen hebben er toe geleid dat Mintoff het
verwijt kreeg te horen communistisch gezind te zijn. Bij de verkiezingen vond
hij een vijftal nationalistische partij en tegenover zich, maar ondanks de anderlinge verdeeldheid van haar tegenstanders is het de socialistische partij niet
gelukt haar positie te behouden; zij beschikt nu slechts over hoogstens 1/3 van.
de 50 zetels in de wetgevende vergadering. Vermoedelijk heeft de scherpe veroordeling van de socialistische partij door de Aartsbisschop van Malta hierbij de
doorslag gegeven, daar de clerus steeds een zeer grate invloed op de vrijwel in
haar geheel katholieke bevolking heeft gehad. Overwinnaar is nu de conservatief-nationalistische partij o.l.v. oud-premier Olivier, die de beschikking krijgt
over de helft van het totaal aantal zetels.
In Finland ging men zelfs twee keer naar de stembus. Op 15 en 16 januari
werden de presidentsverkiezingen gehouden, die, zoals verwacht werd, een persoonlijke overwinning voor president Kekkonen opleverden; zijn partij kreeg
145 van de 300 kiesmannen en kan rekenen op de steun van de Zweedse en
Finse liberale Volkspartij en van de Conservatieve partij, die tesamen nog 51
kiesmannen aanwezen. Kekkonen werd zodoende gekozen zonder de steun van
de Communistische partij nodig te hebben, hetgeen belangrijk is, daar deze nu
minder gemakkelijk eisen kan stellen bij de vorming van een regering. De overwinning van Kekkonen wordt voor een groot deel verklaard door het feit, dat
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hij het vertrouwen bezit van Chroestsjef, daar hij een politiek van neutraliteit
en vriendschap met de S.U. voert. Op 4 en 5 februari ging Finland voor de
tweede keer naar de stembus, nu om een parlement te kiezen. Dit was het gevolg
van een half november door Kekkonen aan de Russsische premier gedane belofte
tijdens de druk, die de S.U. Coen uitoefende op Finland om militaire besprekingen te beginnen ander het motief, dat zij zich bedreigd gevoelde door het WestDuitse militairisme. Daar Kekkonen bang was, dat Finland hierdoor volledig
binnen de Russische invloedssfeer zou komen te liggen, wilde hij Moskou tonen,
dat de door hem gevoerde buitenlandse politiek door de meerderheid van het
yolk werd gesteund en besloot hij om vijf maanden eerder dan normaal —
verkiezingen uit te schrijven. Zij leverden een overwinning op voor de Agrarische Unie van Kekkonen, die van 47 zetels klom tot 54 en daarmee de grootste
partij wead in plaats van de Communistische partij, die terugviel van 50 op 47
zetels; de grootste verliezer was de dissident socialistische partij, die van 14 op
2 zetels duikelde, zodat de gezamenlijke socialistische partijen nu i.pl.v. 51
zetels er nog 41 bezetten. Chroestsjef kan tot op zekere hoogte gerust zijn; hij
kan uit deze uitslag aflezen, dat het Finse yolk de politick van neutraliteit en
vriendschap met Rusland wenst te zien voortgezet, maar hij zal er niet erg over
te spreken zijn, dat de Communistische partij verliezen heeft geleden, daar nu
zelfs de kans, dat er weer communisten in de regering zouden worden opgenomen, kleiner is geworden.
Het derde land, waar in februari verkiezingen werden gehouden, is India; het
ging voor de derde keer na zijn onafhankelijkheid het Huis van het Volk kiezen.
Het gaat hier niet over de vraag welke de grootste partij zal zijn, maar wel over
de vraag hoe groot haar meerderheid zal warden. Tengevolge van het hier naar
Engels voorbeeld toegepaste districtenstelsel bezette de Congrespartij van Nehroe
in de oude volksvertegenwoordiging met bij na 50% van het totaal aantal stemmen reeds 3/4 van de zetels en het staat vast, dat zij ook nu weer over een meerderheid zal kunnen beschikken. In een van de 494 districten gaat de strijd tussen
Krisjna Menon, de huidige minister van defensie, en de 74-j arige Kripalani, die
steun krijgt van verschillende politieke partijen. Menon oefent in de Congrespartij grate invloed uit, ook op het buitenlands-politieke beleid van Nehroe; hij
vertegenwoordigde India in de V.N. en toonde zich fel anti-Westers en antikolonialistisch; hij heeft veel sympathie voor Moskou en Peking en was persoonlijk verantwoordelijk voor de verovering van Goa; de Chinese aanvallen tegen
India heeft hij nooit willen veroordelen en dit leidde er toe, dat zijn tegenstanders hem uitgesproken pro-communistisch noemen. Zijn verkiezing zou een
versterking betekenen van de linkervleugel van de Congrespartij, terwij1 zijn
nederlaag een krachtige injectie zou vormen voor de anti-communistische opposide en haar nieuwe moed zou geven om de strijd voort te zetten. Hoe grate
waarde Nehroe hecht aan de herverkiezing van Menon blijkt uit het feit, dat hij
persoonlijk deelnam aan de verkiezingscampagne in Noord-Bombay, Menons
district. De uitslag zal pas begin maart bekend zijn, maar de eerste berichten
doen verwachten, dat de positie van het congres niet verzwakt is en dat Menon
herkozen zal worden.
In Italie is de regeringscrisis opgelost. Nadat het partijcongres der Democrazia
Christiana vorige maand reeds de plannen van Fanfani en Moro voor een meer
linkse koers en het zoeken van aansluiting bij de Nenni-socialisten had goedgekeurd, bleek Nenni bereid ook steun aan Fanfani te geven. Verrassend was het
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feit, dat deze houding met grote meerderheid door zijn aanhangers werd goedgekeurd; men had verwacht, dat de linkervleugel, die nog het sterkst aanleunt
tegen de communisten zich fel zou verzetten. Fanfani heeft nu een minderheidsregering gevormd, waarin de Nenni-socialisten niet vertegenwoordigd maar
die in het parlement wel hun steun zal krijgen.
Reeds lang deden er geruchten de ronde, dat er weer geheime onderhandelingen tussen Frankrijk en de F.L.N. aan de gang waren, maar ,daar beide partijen een strikt stilzwijgen in acht namen, kon men niet achterhalen of dit gerucht waarheid bevatte, totdat de Zwitserse regering een beroep deed op j ournalisten en persfotografen om hun beroepsmatige nieuwsgierigheid te beteugelen
en de onderhandelingen door hun speurtochten niet te bemoeilijken. Of de
bescheidenheid van de pers het overleg inderdaad ten goede is gekomen, vermeldt de hisorie niet; wel is er tenslotte een akkoord tot stand gekomen, dat op
22 februari door de Franse ministerraad werd goedgekeurd. Met spanning werd
daarna uitgezien naar de beslissing van het Algerijnse „parlement", dat in de
laatste week van de maand in Tripolis bijeenkwam om de kwestie te bespreken.
Deze Nationale Raad voor de Algerijnse Revolutie zou een 4/5 meerderheid
voor het akkoord moeten opleveren en men schatte — de juiste getalsterkte van
dit lichaam is steeds strikt geheim gehouden dat omstreeks 12 leden roet in
het eten zouden kunnen gooien. Dit blijkt intussen niet gebeurd te zijn; op
28 februari gaf dit parlement aan de voorlopige regering onder Ben-Khedda
opdracht de onderhandelingen voort te zetten d.w.z. off icieel de overeenkomst
te sluiten; de positie der Franse kolonisten wordt zo veel mogelijk gewaarborgd,
terwijl Frankrijk dezelfde economische hulp als op dit ogenblik zal blijven verlenen, hetgeen vooral van betekenis is voor de ontwikkeling van de industrie in
het zgn. „Plan van Constantine"; een Frans-Algerijnse maatschappij zal de olievelden in de Sahara in eigendom krijgen op basis van gelijke verdeling, terwij1
de marinebasis Mers el Kebir en enkele andere bases voor 15 jaar aan Frankrijk
zullen warden verpacht; ook het atoom-proefterrein van Reggane in de Sahara
zal nog enkele jaren in Franse handen blijven, en na de stemming over het
zelfbeschikkingsrecht zullen nog 3 jaar Franse troepen in Algerije blijven. Men
verwacht nu binnenkort de afkondiging van de wapenstilstand en daarmee zou
er dan eindelijk een einde komen aan de Algerijnse oorlog.
De moeilijkheden in verband met dit conflict zijn hiermee voor de Gaulle
echter nog niet afgelopen; de O.A.S. zette alles op alles om een akkoord te
verhinderen en zal nu trachten door haar terreur de uitvoering ervan onmogelijk
te maken. Men kan niet zeggen, dat de Franse regering er tot nu toe in geslaagd
is om tegen deze misdadige activiteiten krachtig op te treden; Salan is voor haar
onvindbaar, maar voor journalisten niet; als buitenstaander kan men zich moeilijk onttrekken aan de indruk, dat de O.A.S. veel sympathisanten heeft in min
of meer officide kringen; daar komt bij, dat het vertrouwen in de rechtspraak
ernstig is geschokt door op zijn zachtst gesproken eigenaardige vonnissen, waarbij aan de ene kant officieren, die beschuldigd werden van het doodmartelen
van een Algerijnse vrouw, werden vrij gesproken, en aan de andere kant door
hetzelfde militaire tribunaal pater Davezier, die uit naastenliefde F.L.N.-aanhangers had geholpen, tot 3 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. De aanslagen
met kneedbommen duren zowel in Frankrijk als in Algerije voort en wandaden
van de ene kant worden prompt beantwoord met grotere van de andere zijde;
het is nu zover gekomen, dat men bang is voor de vrede, die bij na zeker met
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een uitbarsting van woede van de zijde der O.A.S. gepaard zal gaan. Zal men
een catastrofe weten te voorkomen ?
Tien maanden na de eerste ruimtevlucht om de aarde van de Rus Gagarin en
zes maanden na de Rus Titow, die 17 maal om de aarde vloog in zijn ruimteschip, zijn nu ook de V.St. erin geslaagd kolonel Glenn een langere ruimtevlucht te laten maken. Nadat reeds tienmaal was aangekondigd, dat de Friendship VII zou worden gelanceerd, maar men telkens gedwongen was geweest am
het vertrek weer uit te stellen, stuurde Glenn op 20 februari gedurende twee
van zijn drie banen om de aarde zelf zijn voertuig, daar de automatische piloot
niet geheel functioneerde. Het succes van de Amerikanen werd vooral in de
Westerse wereld met grate voldoening begroet, temeer daar zij in voile openbaarheid al hun maatregelen hadden genomen en hun mislukkingen hadden
erkend. Zij hebben hiermee het bewijs geleverd, dat het communistische systeem
niet superieur hoeft te zijn op wetenschappelijk en technisch terrein en zij hebben zo hun prestige doen stijgen en daarmee hun aantrekkingskracht t.a.v.
neutrale en andere landen. Kart na deze geslaagde ruimtevlucht deed Chroestsjef
aan Kennedy het voorstel am bij het ruimte-onderzoek samen te werken, een
voorstel, waarop de laatste verklaarde graag in te gaan. Wij wachten af.
Behalve met dit bovengenoemde voorstel gaf de S.U. ook andere blijken van
haar verlangen naar meer contacten met de V.St. De schoonzoon van Chroestsjef, Adzjoebei, hoofdredacteur van de Pravda, bezocht voor de tweede keer
binnen het jaar Kennedy in Washington; de perschef van de laatste, Salinger,
had in Parijs besprekingen met zijn Russische collega, Kharlamov; de S.U.
verklaarde zich bereid de Amerikaanse U-2 piloot, Powers, en een Amerikaans
student vrij te laten in ruil voor uitlevering van de Russische spion, Abel, die in.
de V.St. tot langdurige gevangenisstraf was veroordeeld; de Amerikaanse ambassadeur in Maskau, Thompson, voerde — overigens zonder veel op te schieten
— nog voelhorengesprekken met de Russische minister Gromyko; Chroestsjef
zelf stelde voor, dat de a.s. ontwapeningsbijeenkomst van 18 landen te Geneve
zou warden bijgewoond door de regeringsleiders, waardoor hij zijn topconferentie zou bereiken, waarop hij de laatste tijd voortdurend aandringt, maar waarvan Kennedy het nut niet inziet, daar hij eerst positieve tekenen wil zien, dat er
een akkoord tot stand kan warden gebracht. Tegenover al deze dooi-verschijnselen staan immers ook andere tekenen; de besprekingen over de kernproeven in
Geneve tussen de V.St., de S.U. en Engeland zijn in een impasse geraakt, omdat
de Russen internationale controle op een regeling bleven verwerpen; in Berlijn
trachtte Rusland het Westerse verkeer in de luchtcorridor te verhinderen en
moest men van Amerikaanse zijde duidelijk laten blijken, dat men eventueel
met geweld zijn rechten zou handhaven.
Verder probeert Moskou nog steeds met aanlokkelijke voorstellen Bonn los te
maken van zijn bondgenoten en in zekere zin vindt de S.U. hierbij steun in de
opvattingen van de Duitse liberalen ander leiding van Mende; ook de ideeèn
van de Duitse ambassadeur in Moskou, Kroll, zouden in de richting van een
direct West-Duits-Russisch contact en akkoord gaan. Kroll kwam reeds in november in opspraak, toen een persoonlijke visie, door hem in een gesprek met
Chroestsjef uitgesproken, als een nieuw en gewijzigd Sovjetstandpunt in de
wereldpers kwam; daarna werd herhaaldelijk verklaard, dat Kroll zich niet zou
mengen in het .tweegesprek Gromyko-Thompson en ook op eigen initiatief Been
stappen zou ondernemen. Nu schrii ft men hem toe voorstander te zijn van ..ten.
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compromis tussen Moskou en Bonn tot elke prijs; erkenning van de Oost-Duitse
Republiek en van de Oder-Neissegrens, opname van de beide Duitslanden in de
V.N. en politieke afscheiding van West-Berlijn van de Bondsrepubliek zouden
de voornaamste onderdelen van zijn plan zijn. De eerste drie zullen harde noten
zijn voor vele Duitsers, maar de laatste voorwaarde zal het meest principiele
verzet ontmoeten. Kroll noemt deze berichten het gevolg van intriges binnen de
bondsregering tegen zijn persoon, maar wij zijn bang, dat deze dit antwoord
J. Oomes
niet voldoende zal vinden.
BELGIE

De Vlaams-Waalse verhoudingen en de financiele hervorming zijn ook in de
maand februari de meest opvallende punten van het politieke leven geweest,
met op de koop toe een tussentijdse verkiezing voor een provinciaal mandataris,
op 25 februari, in de Westhoek.
In gewone omstandigheden zou deze verkiezing zonder politieke betekenis
geweest zijn. Ze had plaats in een afgelegen kiesomschrijving: Veurne-Nieuwpoort, zeker geen zwaartepunt van ons openbaar leven. Of het verantwoord is,
uit zulk een „sample" algemene besluiten te trekken voor de evolutie van het
Belgische kiezerskorps, lijkt ons hoogst twijfelachtig. Hoe dan ook: het verlies
van 4 a 5% waarmee de C.V.P. en de B.S.P. hier uit de stembus zijn gekomen,
alsmede het hoge aantal Blanco-stemmen, zijn door de meeste waarnemers opgevat als een waarschuwing aan de regering, wier populariteit geschokt zou zijn
door de ontworpen fiscale hervorming. Op grand van dit partiele resultaat in
Veurne zouden de twee regeringspartiien samen twintig Kamerzetels verliezen
bij algemene verkiezingen! Dergelijke extrapolaties zijn uiteraard nogal gewaagd, maar overigens is de toestand van de regering verre van schitterend, en
zijn er in de meerderheidspartijen ernstige innerlijke spanningen.
De fiscale hervorming zal misschien slechts zeer gedeeltelijk kunnen verwezenlijkt warden, misschien zelfs helemaal niet. De C.V.P.-senat,oren willen
amendementen; de socialisten hebben daar op gereageerd met de aankondiging
dat ook zij wijzigingen zullen voorstellen aan de door de Kamer reeds goedgekeurde tekst. Wanner de regeringspartijen zo uiteenlopend beginnen te opereren, heeft de regering een adempauze nodig. Het herstel van de samenhang
onder de meerderheidsgroepen vraagt wellicht enige maanden, maar dan staat
het zomerreces voor de deur. Zal de fiscale hervorming voor die tijd nog goedgekeurd zijn, en is een zo gevoelige afwijking van het door dhr. Lefevre vastgestelde tijdschema niet op zich zelf reeds een bewijs van verregaande zwakheid?
De fiscale hervorming was klaarblijkelijk onvoldoende voorbereid. Dhr.
Dequae is geen fiscale autoriteit; zijn voorganger, dhr. Van Houtte was dat wel.
Wat die niet aangedurfd heeft — denkelijk om welbepaalde ernstige redenen
en op grand van zijn ervaring — zou de krachten van dhr. Dequae wel Bens te
boven kunnen gaan. Gelukkig voor de ministeriele ploeg wordt een regeringscrisis door de twee meerderheidspartijen zo erg gevreesd, dat ze Lefevre niet zo
vlug ten val zullen brengen. Zijn vervanging zou uiterst moeilijk zijn, evenals
die van minister Dequae, en vervroegde verkiezingen zouden alleen de P.V.V.
en de Volksunie voordeel brengen. Een mislukking kan het leven van een regering soms net, zo goed verlengen als een succes. Er dient nog aan toegevoegd,
dat voor de socialisten en de christen-democraten de huidige formule het best
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beantwoordt aan hun algemene politieke en sociale concepten, en dat ze niet
lichtvaardig zullen toegeven aan ontmoediging en vermoeidheid.
De maand februari heeft eveneens in het teken gestaan van het ontwerp van
wet tot vastlegging van de taalgrens. De Kamer heeft het goedgekeurd, na een
bespreking die meestal op een behoorlijk peil stand. De minister van binnenlandse zaken, dhr. Gilson, heeft daar op 31 januari een uiteenzetting gehouden
die de standpunten van de regering met grate klaarheid samenvatte en waarin,
met zin voor logica, de consequenties van het bestaan van twee taalgemeenschappen in een unitaire Staat ontleed werden. Met dit ontwerp, en met de
ontwerpen die nog zullen volgen, worden vier doelstellingen beoogd: 1. De
integriteit der taalgemeenschappen waarborgen; 2. Een regiem van verdraagzaamheid instellen in de zgn. ontmoetingszones: een wettelijk omschreven gebied
waarin het Nederlands en het Frans harmonisch naast elkaar een administratief
statuut hebben; 3. De betrekkingen tussen Nederlands- en Franstaligen te Brussel verbeteren; 4. De kennis van de tweede landstaal in de hand werken. M.a.w.
na het ontwerp inzake de afbakening der taalgrens zouden nog ontwerpen moeten ingediend worden betreffende het statuut van Brussel en de organisatie van
het ministerie van onderwijs en van het taalonderwijs.
Dat de regering Lefêvre dit programma afgewerkt krijgt in de eerstvolgende
maanden (en dat was nochtans haar bedoeling), lijkt wel onwaarschijnlijk.
Maar zelfs indien het klaar komt, zou het geen einde maken aan de VlaamsWaalse spanningen. Wanneer men de uiteenzetting van dhr. Gilson vergelijkt
met de werkelijke toestanden, blijkt dat de twee volksgemeenschappen nog ver
verwiiderd zijn van een evenwichtig naast elkaar bestaan. Gilson heeft in de
Kamer behartenswaardige dingen gezegd, maar hij was soms mijlenver van de
sociologische en politieke werkelijkheid verwijderd. B.v. in zijn beschouwingen
over de tweetaligheid. Vlamingen en Walen moeten met elkaar een echte dialoog kunnen hebben, verklaarde hij: „Wie dialoog zegt, zegt ook: gemeenschappelijke gesprekstaal. Het bestaan zelf van Belgic zal vroeg of laat op het spel
komen te staan, indien op de duur de ene strakke eentaligheid tegenover de
andere komt te staan. Daarom (. . .) is een zekere graad van tweetaligheid een
gebiedende noodzaak" (Kamerzitting 31-1-1962). Hoe anders is de werkelijkheid Enkele uitzonderingen niet te na gesproken, wordt de dialoog slechts
mogelijk gemaakt door de Vlamingen, bij wie de tweetaligheid ook thans nog
verspreid is op een schaal die bij ons weten nergens in Europa haar weerga
vindt. Van enige inspanning bij de Franssprekenden am Nederlands te leren is
niets te merken. De voorzitter van de Volksunie, dhr. Van der Elst, gal uitdrukking aan wat de meeste Vlamingen denken: „De Vlamingen moeten tweetalig
zijn opdat de Walen eentalig zouden kunnen blijven". In die voorwaarden is
het een illusie over een „dialoog" of over een symbiose van de twee cultuur- en
volksgemeenschappen te spreken.
We kennen geen enkel voorbeeld van een unitaire Staat die de spanningen
welke uit zulke ongelijkheid en eenzijdigheid voortspruiten, heeft kunnen blijven verdragen. De pogingen van Franssprekenden om de taalstrijd tot een
Vlaamse hebbelijkheid te minimaliseren, houden geen steek, als men weet hoe
scherp de taalstrijd kan zijn b.v. in Centraal Europa (men denke aan de DubbelMonarchie, die eraan ten ander is gegaan), in Canada, Palen, enz. De taalstrijd
is trouwens slechts een veruitwendiging van dieper liggende innerlijke tegenstellingen van sociaal-economische en politieke aard.
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Te Brussel stelt het vraagstuk zich in alle scherpte. Oak hierover maakte
Gilson juiste opmerkingen: „In de hoofdstad moeten zowel Vlamingen als
Walen gastvrij ontvangen worden. Ze moeten er hun zaken in eigen taal kunnen
laten behartigen. In de centrale rijksadministratie, voornamelijk in de hogere
kaders, moeten ambtenaren zijn die de zaken welke de gehele gemeenschap
betreffen in de ene zowel als in de andere landstaal kunnen behandelen. Alleen
op die voorwaarde zullen wij de nationale eenheid kunnen bewaren". Dit standpunt is logisch, en men zal later niet kunnen beweren dat de minister van binnenlandse zaken de draagwijdte van het taalconflict verdoezeld heeft. Maar de
Brusselse gemeentebesturen hebben intussen al duidelijk laten horen dat ze dit
ministeriEle standpunt nooit zullen aanvaarden. Dhr. Van Eynde (B.S.P.),
wiens tussenkomst ditmaal overigens nog andere rake passages bevatte, 'herinnerde aan verklaringen uit het jaar . . . . 1932. Vandervelde, Janson en zelfs
Max hebben toen al gezegd dat Brussel de hoofdstad van alle Belgen moet zijn,
ook van de Vlamingen, en zij spoorden de Walen en Franssprekende Brusselaars aan om Nederlands te leren. Dertig jaren zijn sindsdien voorbijgegaan,
maar niet eens de neef van Janson, dhr. Spaak, heeft die raad opgevolgd, merkte
Van Eynde ironisch op.
In samenwerking met het Vlaams Economisch Verbond heeft de Economische
Raad voor Vlaanderen deze maand te Brussel een bijeenkomst belegd met leiders
van niet-industrièle bedrijven, om de tweetaligheid van het bedrijfsleven in de
hoofdstad te bepleiten. Tot verwondering van vele Vlamingen zelf blijkt nit
enquetes dat een aanzienlijk gedeelte van de klanten van grate warenhuizen in
het centrum van Brussel de (Franse) eentaligheid niet goedvinden. Verder
bleek er aan de top van het bedrijfsleven meer begrip voor de Vlaamse desiderata te bestaan dan b.v. bij de Brusselse gemeentebesturen. Dit zijn factoren die
erop wijzen dat Vlaanderens kansen in de hoofdstad niet volledig verbruikt zijn.
Ongeveer in dezelfde periode werden passages bekend uit een demografische
studie over Walloniè, waaraan de bekende Franse professor Alfred Sauvy meegewerkt heeft. Hij doet hierin voorstellen inzake de federale inrichting van de
sociaal-familiale wetgeving, voorstellen die veel radicaler tegen het unitarisme
ingaan dan zelfs Vlaamse of Waalse federalisten tot nog toe in deze sector
hadden durven voorstellen.
Dit zijn alweer veel woorden over de Vlaams-Waalse verhoudingen! Maar
men kan er niet aan ontkomen zo men niet aan struisvogelpolitiek wil doen.
Op 21 en 27 februari behandelde de Kamer a.m. de begroting van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en technische bijstand, nadat ze op 7 februari
een wetsontwerp besproken (en aanvaard) had dat de inschrijving op taalrollen
en de uitzonderlijke aanwerving voorziet van personeelsleden voor de carriere
buitenlandse dienst van het ministerie van buitenlandse zaken, een wetsontwerp
dat het aantal Vlaamse diplomaten in de hogere kaders moet verhogen.
De begrotingsdebatten gaven aan dhr. Delwaide de gelegenheid (27-2) te
verklaren dat hij het Moerdijkkanaal niet Langer beschouwt als een onmisbaar
element ter verbetering van de Schelde-Rijnverbinding, en dat hij de geleidelijke
afschaffink van de Rijnvaartpremies kan aanvaarden. Antwerpen verbeterde verbinding met de Rijn zou in de Tussenwateren liggen. Hij hoopt dat de Nederlands-Belgische besprekingen snel zullen opschieten, nu Antwerpen bereid is tot
een zo diepgaande wijziging van oude standpunten.
5-3-1962
H. de Bruyne

Boekbespreking
GODSDIENST
HERMANS, S.J., J., Geloven in de twintigste eeuw. Uitgegeven door het katechetisch centrum Canisianum bij L. C. G.
Malmberg 's-Hertogenbosch in de serie:
God en Mens. ---- (1961), 155 pp.
Dit boekje gaat uit van de concrete levenssfeer van jonge mensen tussen 15 en
25 jaar en komt in het negende hoofdstuk
tot „de algemene formule: „geloven in
God" betekent dan ook in concreto: „geloven in Jesus Christus - (p. 126). Deze
schijnbaar evidente conclusie zou ook op
den van de eerste pagina's hebben kunnen staan. Het gevaar was dan echter
niet denkbeeldig, dat de lezers er slechts
het hun reeds bekende schabloon in zouden terugvinden. Nu zal deze waarheid
voor hen een nieuwe, vollere klank krijgen. Immers zij ervaren, dat het geloof
uit hun kinderjaren hun vreemd gaat
worden. Zij zien de ontkerstening om hen
heen. Dit vindt een reek verklaring in de
volgende hoofdstukken, waarin op knappe manier een historische analyse gegeven wordt van het geestesleven in onze
dagen. Dit leidt vanzelf tot de vraag wat
zekerheid in ons leven wil zeggen en hoe
wij deze in intermenselijke verhoudingen
vinden. Hoe deze zekerheid steunt op geloof in wie ons liefdevol omringen. Gods
liefdevolle tegenwoordigheid in de mens
Jesus Christus wordt zo een beleefbare
geloofsinhoud. Naast deze meer ideele
ontwikkelingsstudie wordt ook de feitelijke ontwikkeling tot een technische wereld aan een analyse onderworpen. Aangetoond wordt, hoe ook hier een opdracht
groeit tot geloven: het goddelijk spel met
de zich steeds uitbreidende mensheid, die
in de techniek voor elkaar moeten steryen om aan elkaars levensbehoeften te
voldoen. Bij het betoog is een schat van
literatuur aangegeven. Deze is voor de
middelbare scholier wel wat moeilijk. De
student zal het de gelegenheid geven om
wat dieper op de voorgestelde onderwerpen in te gaan.
R. v. d. Borg
KOENRAADT, Mgr. Dr. W. M. J.,
OOMEN, Prof. Mr. J. C. P., SMIT,
Prof. Dr. L. J. W., Verldaring van de
Katechismus der Nederlandse bisdommen.
L. C. G. Malmberg, 's-Hertogenbosch,
1961, Dl. VIII, VI-342 pp., p. d. f 8.90
(geb. f 11.40) (afzonderlijke delen zijn
niet verkrijgbaar).
42

Met dit achtste deel sluit deze voortreffelijke verklaring van de Katechismus af.
Behandeld worden: 5e t/m 10e gebod der
Decaloog, de geboden van de H. Kerk,
Apostolaat en christelijk voimaaktheidsstreven. Het 5e gebod wordt verklaard
door Prof. Drs. G. A. Teeuwen S.V.D.,
de rest is weer geheel door Prof. Dr.
Smit verzorgd, die dus praktisch geheel
dit omvangrijke werk op zijn naam heeft
staan. Ook dit deel vertoont weer de karakteristieke eigenschappen van de vorige: duidelijke uiteenzetting, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwere
inzichten. Toch blijft de stellingname prudent en genuanceerd. Zo is met dit commentaar een zeer belangrijk werk gepresteerd, dat in de bibliotheek van de zielzorger niet mag ontbreken. Ook de seminarist zal dit werk met vrucht consulteren voor een eerste overzicht over de
stof die hij in studie heeft genomen. Mr.
J. C. P. Oomen heeft een uitgebreid register op alle 8 delen toegevoegd, hetgeen de bruikbaarheid van het geheel
niet weinig verhoogt.
S. Trooster
De Bijbel over de Kerk toegelicht door
Dr. D. DEDEN S.C.J. Romen Ei Zonen, Roermond, Maaseik, 1962, 108 pp.,
f 2.90.
In dit deeltje uit de serie De Bijbel over
behandelt de auteur achtereenvolgens de Evangelien, de Handelingen, de
brieven van Paulus met betrekking tot
de Kerk, om dan tot een zekere synthese
te komen.
P. van Alkemade
RAHNER, S.J., Karl, Nieuwe theologische verkenningstochten. Vert. (Standaardboekerij). — N.V. Drukkerij De
Spaarnestad, Haarlem, 1961, 304 pp.,
f 10.50.
Deze tweede bloemlezing uit de verzamelde studies van de bekende Duitse
theoloog (genomen uit het 3e deel van
„Schriften zur Theologie") behandelt een
aantal aspecten van het christelijke volmaaktheidsstreven, theologisch uitgewerkt. Opgenomen zijn o.a. de belangrijke studie over de Evangelische Raden
(„Iets over de theologie van de onthechtine), de — vooral voor theologisch geinteresseerden belangrijke suggestie
„Over de gewaarwording der genade'',
de heden ten dage wel heel actuele peschouwing over „De zin van de veeivul-
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dige devotiebiecht". Wij voor ons vinden
het jammer dat niet tevens de prachtige
studie over „Beichtprobleme" werd opgenomen; samen met de zojuist genoemde
beschouwing immers zouden wij een uitstekende basis hebben gehad om de huidige problemen rand de praktijk van het
Biechten op een eigentijdse wijze te overdenken; hetgeen in deze tijd van Biechtschuwheid geen overbodige luxe zou geweest zijn. Belangrijk is ook de visie van
schr. op de structuur en inhoud van een
waarachtig christelijk humanistische
vroomheid in zijn studie over „De Ignatiaanse mystiek van de beaming der wereld". Tenslotte wordt nog onze verhouding tegenover onze andersdenkende „familieleden" in enige opstellen belicht. De
vertaling is weer uitstekend. Daardoor is
dit boek, waarin de steeds ietwat moeilijke schrijftrant van de auteur heel wat
toegankelijker wordt gemaakt, een welS. Trooster
daad.
BAMM, Peter, Een geloof verovert de
wereld. Vert. — W. Gaade, Den Haag,
367 pp., 365 platen, 18 in kleur, f 25.—.
Toen dit boek in het Duits als Welten
des Glaubens uitkwam wenste de recensent in ,Streven (Jrg. 13, dl. II, p. 688)
dat het spoedig mocht vertaald worden,
en zie daar! Het is een merkwaardig boek
over de eerste eeuwen van het Christendom tot aan het begin der Middeleeuwen,
geen geschiedenis, doch een levend en
boeiend relaas van een bezielde, die in
woord en beeld de christelijk geworden
en wordende wereld te vangen tracht.
Prof. Sizoo vergelijkt in een Voorwoord
het boek met een „film die de draad der
gebeurtenissen vasthoudt, maar wier
waarde vooral gelegen is in de goed gekozen close-ups". Beeld en woord vormen hier een geheel; het ene kan niet
zonder het andere. Zo is er een merkwaardig werk ontstaan over de christenheld der vroegste eeuwen; Bamm is met
zijn camera als het ware van Oost naar
West getrokken, van Zuid naar Noord,
en wat er na zoveel eeuwen plastisch op
te nemen viel, nam hij op en verbond het
geheel tot een boeiend beeldverhaal over
de wordende christenheid.
P. van Alkemade
RAHNER, S.J., Karl, Maria moeder van
de Heer. Vert. — St. Willibrordus, Deurne, 132 pp., f 4.90.
Een werk of werkje van Karl Rahner is
altijd de moeite waard. Zijn theologische
kijk op oude of nieuwere waarheden der

openbaring is altijd origineel en belangrijk, altijd diepzinnig, doch ook wat
zwaar en omslachtig. Zo ook hier. Deze
Maria-beschouwingen — een achttal Mariapreken — zijn zonder enige al te gevoelige devotionaliteit; ze dringen diep
door in het geheim der incarnatie en van
Maria's uitverkiezing en begenadiging.
Toevallig zijn ze, zoals de auteur verklaart, meer theologisch dan scripturistisch. Onder de vele devotieboeken over
Maria, die vaak meer devoot dan theologisch zijn, is dit er een dat de hedendaagse ontwikkelde katholiek zal aanspreken.
P. van Alkemade

POWELL, S.J., J., Ben vreemdeling aan
uw deur. Ned. vert. door F. van Overbeke, — N.V. Gooi en Sticht, Hilversum,
1961, 128 pp., f 4,—.
Op originele en aantrekkelijke manier
ontwikkelt de schrijver zijn thema: de
godheid van Christus en het goddelijk
gezag van zijn Kerk voor de moderne
lezer aan te tonen. Door nieuw en oud
uit zijn schat te voorschijn te halen (Mt.
13, 52) confronteert hij de moderne mentaliteit aan tal van goed gekozen teksten
van de H. Schrift. Aldus ontstaat voor
zijn stelling een wel overtuigend betoog.
De levendigheid van de gedachtengang is
bij deze vertaling niet zoek geraakt.
P. Ploumen
TAULER, Johannes, Predigten. Vollstandige Ausgabe. Uebertragen and herausgegeben von Dr. Georg Hofmann. '—
Verlag Herder, Freiburg i.B., (1961),
648 pp., geb. D.M. 38.
F. Vetter gaf de middeleeuwse tekst uit
in 1910. Een Engelse vertaling verscheen
in 1910, een Duitse in 1913, de Franse
van Corin in 1927-1935: deze laatste was
tot nog toe de beste Taulertekst, daar
Corin intussen de aan Vetter nog niet
bekende manuscripten van Wenen had
gepubliceerd en er in zijn vertaling rekening mee hield. Bij de 600-ste verjaring
van Taulers dood verschijnt nu eindelijk
een wetenschappelijk verantwoorde uitgave in modern Duits! Van de oorspronkelijke kracht gaat onvermijdelijk iets
verloren, maar toch is de weergave over
het algemeen zeer goed geslaagd. Zo lang
heeft men dus gewacht op een uitgave in
levend Duits van den der beroemdste en
populairste mystieken van Europa. Men
mene niet, dat Taulers werk een boek
voor filologen vormt: zijn spiritualiteit is
buitengewoon modern, zeer solied, en
liever dan talloze andere meditatieboeken
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wenste men dit in de handen van biddende mensen te zien. Tauler biedt het grote
voordeel, theologisch wel stevig verantwoord te zijn, doch geen dorre systemen
uiteen te zetten als hij over het inwendig
leven spreekt; hij is buitengewoon concreet, omvat heel het ascetische leven in
zijn spirituele leer, en zijn richtlijnen maken steeds duidelijk onderscheid tussen
hetgeen hij zegt voor de actief mediterenden en de passief ervarenden. Bij hem is
er ook geen felle breuk in het gebedsleven, doch evenmin confusie. In de geestelijke literatuur mag men deze uitgave
als een evenement beschouwen.
A. Deblaere
GUARDINI, Romano, Vrijheid en verantwoordelijkheid. --- Paul Brand, Hilver
sum, 1961, 86 pp., f 4.50.
De vrienden van Guardini behoeft dit
boekje nauwelijks aanbevolen te worden.
De inhoud wordt gevormd door 4 redevoeringen over vrij uiteenlopende onderwerpen: Verantwoordelijkheid, gedachten
over het joodse vraagstuk; Vrijheid, een
beschouwing over de voornaamste democratische vrijheden; Techniek, een speculatie over de vraag of in dit vertechniseerde tijdperk echte kunst nog mogelijk
is; Het geloof in onze tijd, een beschouwing over de vraag hoe de mens van
vandaag tegenover de bijbelse openbaring
staat. Zoals we van G. gewend zijn,
raakt hij in deze beschouwingen de diepere gronden. Ook voor het probleem
van de eigentijdse beleving van het Evangelie belangrijk is hetgeen gezegd wordt
in de derde voordracht over het onvermogen van de vertechniseerde mens de
symboliek der natuur te verstaan.
S. Trooster
SCHURMANN, H., Het gebed des Heren. Vert. — Romen 6 Zonen, Roer-

mond, Maaseik, 1961, 127 pp., f 4.95.
Meer een werkje van exhaustieve exegese
dan van devote beschouwing. De auteur
gaat ervan uit dat het Onze Vader de
sleutel biedt tot Jesus' prediking en die
prediking de sleutel tot het Onze Vader.
P. v. A.

Christen und Juden, Ihr Gegenuber vom
Apostelkonzil bis heute, hrg. von W. D.
Marsch und K. Thieme. ,-- M. Griinewald Verlag en Vandenhoeck 6 Ruprecht, Mainz-Gottingen, 1961, 299 pp.,
D.M. 13,80.
Begin 1961 werd in het kader van de
,,Evangelische Akademie" te Berlijn een
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gesprek gehouden tussen joden, protestanten en katholieken, met de bijzondere
bedoeling het geschiedenisbeeld, dat bij
de twee laatsten leeft omtrent Israel te
herzien. De voordrachten zijn nu in een
bundel bijeengebracht, aangevuld en ingeleid. Een bibliografie sluit het geheel.
Hoewel het boek wat eenzijdig is georienteerd, vrnl. Luthers en Duits, beantwoordt het in hoofdzaak aan zijn doel.
De eerste bijdrage gaat daarop recht of
met het beantwoorden van de vraag in
hoeverre er sprake is van anti-joodse gezindheid in het N.T. Duidelijk wordt
aangetoond, dat het N.T. geen reden
geeft tot antisemitisme, maar wel de interpretatie van sommige teksten, zoals
die vroeger en soms nog heden, vooral in
het godsdienstonderricht wordt geboden.
Uitstekende bijdragen over de eerste eeuwen van het christendom, de M.E., Luther, Calvijn, doen des te meer de lacune
voelen, dat men niets hoort over de positieve gezindheid van katholieken in Luthem tijd en daarna. Het is ongetwijfeld
noodzakelijk, dat men als christen de
donkere bladzijden in de kerkgeschiedenis
in de relatie met de joden leert kennen,
maar de positieve houding in onze eeuw
zal des te eerder in wijder kringen worden aangenomen, indien bij de revisie
van het geschiedenisbeeld ook op de
lichtzijde wordt gewezen. Dit zou bovendien het gunstige neveneffect kunnen
krijgen, dat ook het begrijpelijk eenzijdige
joodse beeld op de geschiedenis wat
wordt herzien. Eerst dan zal men tot beter begrip van elkaar kunnen komen in
het heden, nu de wereldsituatie in een nachristelijke en na-joodse era zich radicaal
heeft gewijzigd. Het is bevreemdend, dat
in de bibliografie de „Cahiers Sioniens van P. Demann en „The bridge" van
Mgr. J. Oesterreicher niet eens worden
vermeld.
J. H. Nota
SCHLIER, H., e.a., Unite de 1'Eglise et
Cache ocumenique, vert. R. Marie. —
Edit. de l'Orante, Parijs, 1961, 132 pp.
Drie oorspronkelijk in het Duits geschreven studies warden hier gebundeld en
ingeleid door R. Mark. De bekeerde
protestantse exegeet H. Schlier releveert
de schriftuurlijke grondslag van de kerkelijke eenheid, waarna H. Volk, professor te Munster, en W. De Vries S.J.,
professor aan het Orientale te Rome, respectievelijk het westers schisma en het
oosters schisma in hun religieuze betekenis en hun huidige spanning tegenover de
Catholica voorstellen. Sereen van toon
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en eerlijk in de probleemstelling, is dit
werkje in deze Concilie-tijd een bijdrage
tot het verstaan der „anderen - op de
J. Kerkhofs
weg naar de ontmoeting.
LEEMING, B., Principes de theologie
sacramentaire. — Mame, Tours, 1961,
942 pp., NFr. 38.90.
In het Engels gepubliceerd in 1956 werd
deze Franse uitgave door de auteur, professor aan het Heythrop College bij Oxford, speciaal herzien en bibliografisch
aangevuld. Het werk is geen handboek
doch een grondige wetenschappelijke behandeling van de katholieke sacramentenleer, waarbij de dialoog met de pratestanten en de orthodoxen nergens verwaarloosd wordt. Toch bedoelt de schrijver niet enkel theologen te bereiken,
maar -- naar zijn voorwoord — ook alle
ontwikkelde christenen, die in oprechtheid verheldering van hun geloof zoeken.
Deze zullen hier een uit de Traditie rijk
gevuld dossier vinden. Het stemt wel tot
enige verwondering dat perspectieven als
die van Semmelroth en Schillebeeckx
niet in het werk werden ingebouwd; hier
ligt waarschijnlijk de verklaring voor de
sterk analytische behandeling van een
mysterie dat toch enkel vanuit een centraal inzicht kan benaderd warden.
J. Kerkhofs
ISAMBERT, F. A., Christianisme et
classe ouvriZre. — Casterman, Doornik,
1961, 264 pp., Fr. 120.
ZoaLs de ondertitel (talons pour une
etude de sociologie historique) aangeeft,
wordt hier geen synthese geboden over
de verhouding van christendom en arbeidersstand. De auteur bundelde een aantal
vroeger (vooral in de Archives de Sociologie des Religions) gepubliceerde studies, die tot den geheel werden verwerkt
en met recente gegevens aangevuld. Op
grond van onderzoekingen over de zondagspraktijk, de kerkelijke begrafenissen
en de pers, wordt voor verder onderzoek
de hypothese naar voren gebracht dat de
arbeiders reeds voor zij „sociale Masse werden in hoge mate ontkerstend waren.
Talrijke indicia wijzen immers, althans
voor Frankrijk, in deze richting.
J. Kerkhofs
ARNOLD, F. X., Pour une theologie de
l'apostolat. — Desclèe de Brouwer, Brugge, 1961, 280 pp.
In deze vertaling van het oorspronkelijk
in het Duits verschenen werk van de

Tiibinger pastoraaltheoloog (Grundsâtz-

liches and Geschichtliches zur Theologie
der Seelsorge, 1949) wordt na een kart,
o.i. vrij onduidelijk eerste deel over de
grondslagen van een theologie van het
apostolaat, zeer uitvoerig de historische
ontwikkeling van de pastoraaltheologie
in het Duitse taalgebied nagegaan. Deze
studie is uiteraard enkel voor specialisten
bestemd.
J. Kerkhofs
BRETON, O.F.M., V., La vie religieuse.
I. Les premiers pas. — Aubier, Parijs,
Edit. Universelle, Brussel, 1961, 240 pp.,
Fr. 86.
Deze posthuum uitgegeven nota's vormen
het eerste deel van een „summula" voor
het geestelijk leven, bedoeld voor jonge
vrouwelijke religieuzen en hun oversten
en geestelijke leiders. Gegroeid uit een
rijke ervaring wordt de klassieke leer hier
op een — iets te — klassieke wijze voor-g esteld.
J. Kerkhofs
OHM, Thomas, Les principaux faits de
l'histoire des missions, traduit de Vallemand, s.1., (Collection „Eglise Vivante",
serie Etudes). ---, Editions Casterman,
1961, 164 pp., Fr. 84.
De kerkgeschiedenis indelend in zes
hoofdperiodes, groepeert de schrijver
voor elk van deze tijdvakken, en land
per land, de honderden data en historische feiten die de inplanting en vestiging
van de Kerk in de verschillende gewesten hebben bepaald. Met zijn driehonderd
kolommen geschiedenis in telegramstijl
biedt de Weense missioloog ons hier een
naslagwerk dat veel diensten kan bewijzen.
J. Allary

1 LITERATUUR
VROMAN, Leo, Proza. — Uitg. Querido, Amsterdam, 1960, 188 pp., geb.
f 7.90.
VROMAN, Leo, Twee gedichten. —
Uitg. Querido, Amsterdam, 1961, 63 pp.,
ingen. f 2.90.
Leo Vroman is een van de wonderlijkste
fig uren in onze hedendaagse literatuur.
Zijn dichterlijke werkwijze is volstrekt
uniek, zijn stijl onherhaalbaar; en eigenlijk is hij ook onbereikbaar, nauwelijks te
betrekken in een eventueel gesprek over
literaire stromingen en praktijken. Hij
staat terzijde, en toch zijn maar heel weinig schrijvers zo mededeelzaam, zo ont-
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roerend persoonlijk als hij. Met name in
de derde afdeling van zijn verzameld proza, in de weergaloze „Snippers van Leo
Vroman", spreekt hij over de intimiteit
van zijn eigen bestaan, zijn vrouw en kinderen, met een eenvoud en een ongeremdheid waar men niet van terug heeft.
Toch is Vroman in dit proza nooit opdringerig, nooit onbenullig. Hij schrijft
met groot respect voor zijn lezer, en met
een genuanceerdheid en soms hoge geestigheid, gepaard aan onthutsende plastiek, die een nog intenser beroep op andermans aandacht doet dan sommige van
zijn vroegere gedichten deden, waarin hij
zijn lezer a.h.w. voortdurend wilde omarmen, en lijfelijk bezweren zich toch
maar gewonnen te geven aan zijn woorden. De bundel „Twee gedichten", het
afgelopen najaar verschenen, is eveneens
in deze zin objectiever, meer vrijheid
latend, dan vorig werk. Maar zo wint
deze poezie aan ruimte en evocatieve
kracht. Met name in het tweede gedicht
de „Ballade", staan strofen van sublieme
dichterlijkheid. Vroman is een der groten
van vandaag.
Huub Oosterhuis
CAMPERT, Remco, Bij hoog en bij laag,
gedichten. --- De Bezige Bij, Amsterdam,
1959, 100 pp., f 2.50.
CAMPERT, Remco, Het leven is verruldcelijk. — De Bezige Bij, Amsterdam,
1961, 163 pp., f 4.50.
De bundel „Bij hoog en bij laag" bevat
naast een keuze uit Campert's vroegere
werk een aantal voortreffelijke nieuwe
gedichten, waarin het geheel eigene van
zijn menselijke instelling markant tot uitdrukking komt. Het gedicht „Tegen de
zomer" (p. 36) is in alle opzichten kenmerkend: daar kiest hij voor de kou, voor
het harde en ontluisterde, maar eerlijke
bestaan van alledag, voor de vaak miezerige wereld, voor de aarde, bevroren en
wel. Die kou aanvaarden, zien als mogelijkheid tot leven hoe dan ook. „As en
ijs" de elementen voor zijn gedicht, dat
niet groats of mytisch wil zijn, zoals de
dichter niet te diep wil graven naar poezie, maar het gewone leven leeft en steeds
weer ontdekt dat het kan. Artistiek en
ook menselijk veel minder overtuigend is
Campert's eerste roman Het leven is verrukkelijk, geschreven in de soepele, weemoedige, vaak geestige stijl van zijn kortere verhalen, maar te kort schietend in
het evoceren van duidelijke karakters;
armzalig ook van gegeven, een stereotype, al met al vrij burgerlijke kunstenaarswereld, die haar isolement cultiveert
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en het leven niet bereikt. De sterke eigentijdse bestaanservaring die Campert in
zijn poezie, nu in zijn laatste cyclus verzen realiseerde, wordt in dit onlangs verschenen boek —. in wat luchtiger vorm
-- gevulgariseerd, zou men haast zeggen.
Tot een nieuwe verbeelding komt hij
Huub Oosterhuis
echter niet.
BOELAERT, M.S.C., E., Lianja, Het
nationaal epos der Mongo (Katholieke
Vlaamse Hogeschooluitbreiding nr. 471).
--- Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1960, 59 pp., Fr. 25.
In enkele bladzijden schetst Pater Boelaert ons hier de inhoud, de kenmerken
en de literaire beoordeling van het grote
epos der Kongolese Mongo-woordkunst.
Hij geeft de haastige lezer aldus een samenvatting van de vele lijvige werken en
de tientallen jaren studie, die hij aan de
gesproken woordkunst van dit Kongolese
J. Allary
taalgebied heeft gewijd.
KAZANTZAKIS, Nikos, De laatste verzoeking van Christus. Vert. — Strengholt, Amsterdam, 527 pp., f 12.50.
De wonderlijke zwerver en schrijver Kazantzakis, die na vele ook geestelijke
Odysseen weer tot Christus terugkeerde,
heeft met dit boek een roman over Christus geschreven, een boek dat, naar zijn
eigen getuigenis, gegroeid is uit de diepste en intiemste gevoelens zijns harten.
Het is geschreven met de zwierige lyriek
van de Zuiderling. De Christus, die hier
wordt opgevoerd, wijkt echter zo zeer of
van de Christus der evangelies dat een
gelovig christen het werk moeilijk waarderen kan. Het lijkt een ontwijding de
figuur van Christus in allerlei menselijke
schuld en zwakheid te verstrikken. Hoeveel goeds er literair ook van het werk
te zeggen valt, het is een te pijnlijke verminking en vervorming van Christus om
met dit boek te sympathiseren.
J. van Heugten
HEISELER, Bernt von and FROMM,
Hans, Das Erlebnis der Gegenwart.
Deutsche Erzdhler seit 1890. — J. F.
Steinkopf Verlag, Stuttgart, z.j., 744 pp.,
geb. D.M. 22,50.
Dit lijvig boek bevat dertig verhalen of
novellen die representatief zijn voor de
hedendaagse Duitse letterkunde. De onderneming was gewaagder dan een gelijksoortige van Hugo von Hoffmannsthal in
1912, want hij koos uit een hele eeuw
hetgeen reeds blijvend klassiek geworden
was, terwijl hier niet eigenlijk de „vertel-

686

BOEKBESPREKING

lers sinds 1890" het woord krijgen, doch
degenen die sinds die datum geboren zijn,
dus werkelijk hedendaagse schrijvers. De
samenstellers konden kiezen, en het resultaat is indrukwekkend. Men mag van de
taalexperimenten sinds het expressionisme
denken wat men wil, ze hebben het
woord en de taal opnieuw doen ontdekken, en bij deze groten is zij nu weer
volkomen instrument: alsof de woorden
en uitdrukkingen voor het eerst werden
gebruikt, in al hun gave kracht, voor uitdrukking van het essentiele. De Duitse
novelle staat op een peil zoals wel nooit
voorheen in de Duitse letteren: streng,
klassiek, sober, in een nieuwe schrijftaal,
zonder cliches, vulsel of onoprechtheid,
vol peilende diepgang en glanzende evocatiekracht. De namen, waarvan enkele
reeds wereldfaam genieten en andere ze
verdienen, moeten hier vermeld: Georg
Britting, Franz Werfel, Werner Bergen.gruen, Meinrad Inglin, Ernst flinger, Heimito von Doderer, Carl Zuckmayer, Paul
Alverdes, Karl Benno von Mechow, Bertolt Brecht, Heinrich Zillich, Friedrich
Georg Jiinger, Elisabeth Langgasser, Richard Gang, Johannes Moy, Reinhold
Schneider, Gunter Eich, Bernt von Heiseler, Gerd Gaiser, Willy Kramp, Gertrud
Fussenegger, Johann Christoph Hampe,
Felix Hartlaub, Friedrich Hoffmann,
Heinrich Boll, Hans Bender, Hans Lipinsky-Gottersdorf, Wolfgang Borchert,
Siegfried Lenz, Herbert Schmidt-Kaspar.
A. Deblaere
HAAR, Erwin de, Im Zeichen der Hoffnung. Ein Lesebuch. Max Huber Verlag, Munchen, (1961), XVI-712 pp., 21
buitentekstplaten, geb. D.M. 23,80.
Slechts een specialist kan nog enigszins
de literaire produktie volgen en er het
beste uithalen: de lezer is de Haar dankbaar dat hij de beste bladzijden uit het
hedendaagse Duitse cultuurbezit verzamelde. Niet in een digest-verminking, die
„alles over alles" belooft, doch de mooiste oorspronkelijke teksten, in een lijvig,
mooi boek, dat men niet weglegt na een
vluchtige lezing, doch dat een blijvend
gezel wordt. 147 schrijvers zijn erin vertegenwoordigd. De „oude" klassieken
slechts in zover zij een werkelijk actueel
cultuurbezit zijn (b.v. sommige teksten
van Kleist, Goethe, ;Schiller, Novalis,
Brentano e.a.), maar vooral: veel modernen. Het meest verheugd aspect van de
verzameling: niet slechts de literaire figuren zijn erin vertegenwoordigd, en niet
slechts dichters hebben pakkend de die-

pere realiteit van heden uitgedrukt; uit
het vele vermelden we het geestelijk testament van Beethoven, teksten van Hindemith en Schonberg, van Paul Klee en
de architect Rudolf Schwarz, geestelijke
stellingnamen (met gewetensonderzoek
als het past) van de echte geestelijke leiders van onze tijd als Albert Schweitzer
en Romano Guardini, Theod. Heuss en
Theod. Haecker, de laatste brief van Alfred Delp S.J., de geniale visie op de moderne mens tegenover de wetenschap van
Werner Heisenberg, enz. Een schaduw:
slechts de enkele politieke teksten der
laatste jaren blijken al dadelijk verouderd
en irreeel, misschien omdat het politieke
in wezen nogal conventioneel en irreeel
is.
A. Deblaere
COLIANDER, T., Fenster..--- J. Knecht,
Frankfurt, 1961, 252 pp., D.M. 11.80.
Tito Coliander is een Fin die met verschillende nationale prijzen werd vereerd.
In deze verzameling novellen brengt hij
een zeer interessant getuigenis mêêr over
de geestelijke vrijheid en onafhankelijkheid, die zich zo vaak in de randstaten
van het Oostelijk blok manifesteert. Deze
algemeen geachte literator komt openlijk
uit voor zijn geloof in God, voor zijn
overtuiging dat, in alle kwesties die de
kern van het menselijk leven raken, alleen
God uit het slop helpt. Maar ook als vertellingen zijn deze novellen meesterwerkjes: de thematische inslag schaadt geen
ogenblik het verhaal. De auteur heeft
begrip en sympathie voor wat er in het
diepste van een mensenhart omgaat en
daarom ligt er een warm en mild licht
over de wereld die hij beschrij ft. H. Jans
MUNZ, E., Die Frau in der roten Nacht.
J. Knecht, Frankfurt, 1961, 134 pp.,
D.M. 7.20.
De auteur brengt ons in dit boek, dat het
midden houdt tussen een novelle en een
roman, het geromanceerd verhaal over de
opstand op de Potemkin, die de meesten
slechts uit de film van Eisenstein kennen.
We volgen aan boord de pijnlijke andergang van een revolutie die op het vaster
land geen weerklank of althans geen
steun vindt: de kruiser moet havens aanvallen om brandstof en proviand te bemachtigen en kan tenslotte niets anders
dan in een neutrale haven vluchten.
Daarmee is het avontuur nog niet afgelopen, want de politie van de Tsaar
slaagt erin, nog vele jaren later de geemigreerden naar Rusland te lokken en
te executeren. Het is een aangrijpend
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verhaal geworden dank zij het feit dat
,,de vrouw" een bescheidener rol speelt
H. Jans
dan de titel liet vermoeden.
HOLLERER, Walter, Hrsg., Spiele in
einem Akt. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1961, 570 pp., D.M. 30.
In deze anthologie van Strindberg tot
Gunter Grass, poogt de samensteller aan
de hand van 35 voorbeelden te bewijzen
dat de evolutie van de eenakter losstaat
van die van het meerbedrijvige drama,
niet dat hij zich totaal zelfstandig zou
hebben ontwikkeld, maar wel dat de hedendaagse accentuering van het absurde
element (zowel thematisch als formeel)
zich reeds tijdens de jaren 80 der vorige
eeuw manifesteerde in de eenakter. Behalve een nogal eigengereide speurtocht
door de werelddramaturgie, naast de
eigenlijke bedoeling van de hypothetische
infrastructuur, bezit het geheel zonder
twijfel een ruim documentaire waarde, nog
verhoogd door de fijnzinnige typografiC. Tindemans
sche presentatie.
AICHINGER, Ilse, Besuch im Pfarrhaus.
Ein --- S. Fischer Verlag,
Frankfurt am Main, 1961, 94 pp., D.M.
1.80.
In dezelfde sfeer van haar eerste roman,
Die grassere Hoffnung (1948), waarin
ze de collectieve schuld behandelde waaraan zelfs de kinderen niet ontkomen,
speelt zich dit hoorspel af, aangevuld
met 3 kortere dialoogoefeningen. Overeenkomstig de werkmethode van haar
echtgenoot Gunther Eich, tornt S. eveneens het strikt narratieve element los van
het verouderde chronologische realisme
of van het nuchtere reportageschema en
formuleert ze in enkele in elkaar vervloeiende suggestieve fragmenten de kern,
de waarde en het existentiele in de gegeyen situatie, waardoor ze op haar beurt
in de jonge literaire vorm van het boorspel dialogisch dezelfde consequenties
toepast als ze reeds in haar epische experimenten beoefende. Ze slaagt erin een
substantiele bijdrage te leveren in het
geraffineerde aftasten der grenzen tussen
het traditionele theaterdialoogje en de
typische radiomodaliteiten.
C. Tindemans
MARTINI, Fritz, Deutsche Literaturgeschichte. — Alfred Kroner Verlag,
Stuttgart, 1961, (Kräners Taschenausgabe Nr. 196), VIII-661 pp., D.M. 11.
Het feit dat van dit standaardwerk sedert
1949 de lle uitgave is verschenen. weer-
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legt de traditionele bescheidenheid van S.,
die in zijn voorwoord het geheel tot zakelijke informatie herleid wenst te zien.
Vanzelfsprekend biedt de noodzakelijke
beperking me ermalen veralg emening en
waar een grondiger analyse mocht verwacht warden, maar de recente aanvullingen en omwerkingen bewijzen dat ook
deze versie fris werd aangepakt. Opvallend is de elders doorgaans angstvallig
vermeden commentaar over de hedendaagse literaire situatie in de Duitstalige
landen. Bovendien stelt S. zich niet tevreden met de encyclopedische compilatie in
vluchtige karakteristiekjes, maar plaatst
hij het produkt telkens in een breder
geestelijk perspectief en de onmisbare
sociologische achtergrond, waardoor dit
boek, meer dan alleen maar naslagwerk,
een persoonlijk-kritisch avontuur bevat
met bijna lexicologische volledigheid.
C. Tindemans
STEPUN, Fedor, Dostojewskij und Tolstoj. Christentum und soziale Revolution.
-- Carl Hanser Verlag, Munchen, 1961,
156 pp., Ln. D.M. 12.80, kart. D.M. 9.80.
Het is de verdienste van dit werk dat
langs de interpretatie van afzonderlijke
werken en persoonlijkheden am, de Russische geschiedenis van het einde der vorige en het begin van deze eeuw scherper
belicht wordt. De ideele wereld van Dostojewski, uitgedrukt in afzonderlijke figuren die aan hun essentie bezwijken, is
uiterst reeel, wat S., op grand van De gebroeders Karamazov, De demonen en De
idioot, tot het inzicht brengt dat hier het
christendom een superieure gestalte heeft
gekregen. Tolstoj daarentegen, de onovertrefbare realist, de practicus van de
streng-christelijke levensvisie, groeit over
zijn Godsbegrip uit en wordt een levende
tragische figuur. Rationalistisch verhinderd te geloven, sociaal teruggehouden
van artistieke zinrijkheid, leveren beide
anti-elementen precies dat amalgaam aan
persoonlijkheid en idee op, waaraan zijn
grate werken hun tijdeloze betekenis te
danken hebben. Naast literaire analyse
slaagt S. er op deze manier in cultuurhistorische, religieuze en sociale tendensen in beide auteurs aan te treffen, waarvan de praktische resultaten in deze eeuw
maatschappelijk gerealiseerd zijn.
C. Tindemans
BOESCH, Bruno, Hrsg., Deutsche Literaturgeschichte in Grundziigen. 2. Aufl.
Francke Verlag, Bern, 1961, 456 pp.,
Fr. 19.80.
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Niet zozeer de methode als wel het meeslepende resultaat maakt deze Duitse
literatuurgeschiedenis door een Zwitserse
werkgroep zo merkwaardig. Als werkwijze werd het ook elders reeds beproefde
procede toegepast, verscheidene specialisten hun eigen terrein te laten behandelen. Zowel H. Rupp (tot 1170), F. Ranke
(tot 1250), B. Boesch (tot 1500), L.
Beriger (humanisme en reformatie), F.
Strich (barok), M. Wehrli (Aufklarung),
W. Kohlschmidt (Sturm and Drang,
klassicisme en romantisme), A. Zach
(1830 tot 1885) als A. Bettex (1885 tot
nu) gaan niet in de eerste plaats uit van
het esthetische produkt, maar van de
mens die er zich toe geroepen voelt zichzelf uit te drukken als exponent van zijn
tijd. Uit de grondprincipes der literaire
ontwikkeling, de gezamenlijke structuur
van een periode, de samenhang tussen
dichterlijke individualiteit en geestelijke
traditie ontstaat een grondige staalkaart
van de Duitse geest in historische evolutie en autonome ve:rdienste. De encyclopedische opstapeling is consequent vermeden en de homogeniteit in de behandeling leidt tot een harmonische eenheid
van kennis en presentatie, waarin details
verwaarloosd worden door essentieel in-,
C. Tindemans
zicht.

FILOSOFIE EN
PEDAGOGIE
KWANT', Prof. Dr. R. C., De wijsbegeerte van Karl Marx. Serie Mens en
Medemens. — Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1961, 143 pp., f 3 50.
Dit werk is niet geschreven voor kenners
van Marx, maar bedoeld als een introductie in de wijsbegeerte van Marx voor
hen aan wie de buitenlandse en Nederlandse vakliteratuur of populaire geschriften over de grote pionier van het communisme tot nu toe ontgaan zijn. S. wil zich
daarom uitdrukkelijk beperken tot de
grondlijnen van Marx' wijsgerig denken,
waarbij het hem niet zozeer te doen is
om deze wijsbegeerte als historisch verschijnsel, maar wel om wat Marx ons
heden te zeggen heeft. Zo wordt de filosoof van Trier geinterpreteerd met behulp van Merleau-Ponty, Sartre enz. om
zijn grondvisie duidelijk te maken. Dit
gebeurt tegelijk in een positief-kritische
houding. Het resultaat is een heldere
uiteenzetting, waarin betoogd wordt, dat
het diepste wezen van het marxisme zijn

geschiedenisfilosofie is en Marx de meester van het infrastructurele denken. Hierbij moet men wel beseffen, noteert Kwant,
dat het Marx in zijn filosoferen primair
gaat om een antwoord op de concrete
noodsituatie van zijn tijd. Wij mogen dus
geen helder toekomstbeeld verwachten,
ook al concludeert hij uit het heden, dat
deze ideale toestand zeker komen zal.
Het zou daarom wel voor een volgende
druk prettig zijn, indien de S. dan duidelijker zou aangeven, wanneer Marx, Merleau-Ponty, Sartre of Kwant aan het
woord is. Inzonderheid lijkt ons dit gewenst bij de interpretatie van Marx' opvatting omtrent het private eigendom. Is
het m.i. irrelevante onderscheid tussen
consumptiegoederen en produktiemiddelen
duidelijk bij Marx te vinden als oplossing
voor het private eigendom? Ik bedoel
niet, of Marx goedkeurt, dat men goederen voor eigen gebruik heeft. Tenslotte
moet Engels zijn rijpaard kunnen behouden Maar of hij dit ook legitiem privaat
eigendom noemt. Zulke teksten uit de geschriften zouden de oppositie tegen het
private eigendom als resultaat van de
vervreemde arbeid bijzonder verhelderen.
Deze uiteenzetting van Marx' grondvisie
zou echter het meest gewonnen hebben
door meer openheid voor de existentiele
dimensie. Wanneer wij de leer van Marx
beschouwen in verband met zijn leven en
tijd, ontdekken wij niet slechts de econoom en wijsgeer, maar vooral de „profeet", die de proletariers van zijn tijd en
de onze het evangelie der verlossing verkondigt. De S. geeft dit wel even aan in
de „Inleiding" en excuseert zich voor de
onvolledigheid, maar juist voor het begrip
der wijsbegeerte kan men toch moeilijk
zonder de uitdrukkelijke relatie met het
leven. Een kleine lijst van Nederlandse
literatuur zou hier tenminste iets kunnen
J. H. Nota
aanvullen.
SWINNEN, Dr. K., Prognose van het
schoolsucces in het middelbaar onderwijs.
Follow-up onderzoek. (Summary in Encv
lish). Met een inleiding van Prof. Dr. J.
Nuttin. Leuvense Universitaire Uitgaven, Nauwelaerts, Leuven, 1961, 196 pp.,
ing. Fr. 160.
Een Vlaamse jongen staat op de drempel
van de humaniora. Op welke gegevens
zal de schoolpsycholoog zich baseren om
een voorspelling van diens schoolsucces
te wagen? In deze zeer secure, uiteraard
enkel voor vaklui bestemde monografie,
worden de resultaten van een zesjarig
follow-up onderzoek samengevat. De
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schooluitslag van het laatste voorbereidend jaar bleek de beste waarborg te zijn,
vooral als deze wordt aangevuld door
een latijnse prognosetest. Van de elf „predictoren- waarvan werd uitgegaan, werden er, naast deze twee, nog enkele anderen waardevol bevonden. Doch de
reeds opvallend mindere validiteit der bijkomende tests voor rekenen, verbale
vaardigheid en abstract denken, die ontleend werden aan de Algemene Intelligentietest, doen de vraag rijzen of deze
laatste „predictoren- in de toekomst niet
in onbruik zullen raken ten voordele van
meer specifieke prognosetests voor meetkunde, algebra, Grieks, Frans, enz., zoals
die momenteel te Leuven worden uitgewerkt onder leiding van Prof. L. Knops.
F. Cuvelier
BERG, Prof. Dr. J. H. v. d., Het menselijk lichaam. Een metabletisch onderzoek.
Dl. II Het verlaten lichaam. — Uitg.
Callenbach, Nijkerk, 1961, 352 pp.,
f 18.90.
Op zeer boeiende wijze heeft v. d. Berg
in dit boek zijn beschouwingen over de
ontwikkeling van de medische wetenschap
en de daarmee samenhangende beleving
van het menselijk bestaan afgerond. Op
dezelfde speelse wijze, waarop hij zijn
gedachten vorm geeft, gaat hij rond door
het verleden en op verrassende wijze
weet hij ogenschijnlijk zeer uiteenlopende
gegevens met elkaar in verband te brengen. Naast beschouwingen over kunstuitingen valt in dit boek op een uitvoerige bespreking van de H. Hart-devotie.
Deze fenomenologische studie vormt een
belangrijke bijdrage voor de humanisering
van de medische wetenschap. J. M. Kijm
GRAAF, Prof. Dr. J. de en BAKKER,
Dr. R., De mondige mens tussen goed en
kwaad. Van Petrarca tot Sartre. — Eryen J. Bijleveld, Utrecht, 1961, 176 pp.
Onder de hoofdtitel: De bezinning over
goed en kwaad in de geschiedenis van
het menselijk denken geven beide auteurs
in drie delen een geschiedenis der wijsgerige ethiek uit. Dit derde deeltje behandelt de moderne tijd. Een algemeen
hoofdstuk behandelt eerst de periode, dan
worden de afzonderlijke denkers behandeld. Beide auteurs hebben hun moeilijke
taak met grote zorg verricht en getracht
zich zoveel mogelijk in te leven en te
denken in de vele uiteenlopende gedachtenwerelden der besproken filosofen. Het
resultaat is een waardevolle inleiding in
het moderne en hedendaagse ethisch-wijs-
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gerige denken. In een nieuwe uitgave zou
moeten worden gecorrigeerd het „dogma
der analogia entis", de omschrijving van
het probabilisme, dat met laxisme wordt
verward, de moraalleer der Jezuieten, het
jansenisme van Pascal. Verder wil Scheler beslist niet leerling van Husserl genoemd worden en verscheen een herdruk
van Blondel's Action pas na zijn dood,
ook al droeg een ander werk dezelfde
J. H. Nota
titel.
HUIJTS, Drs. J. H., Godsdienstige opvoeding in een overgangstijd. (Serie Geestelijke Volksgezondheid Nr. 20). -- Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1961, 45 pp.,

f 1.25.

Drie uiteenzettingen betreffende problemen en desiderata van de godsdienstige
opvoeding in deze tijd. Indringende beschouwingen, die bij kunnen dragen tot
de opinievorming in bredere kring. De
geringe aandacht voor feitelijk voorko
mende pogingen tot vernieuwing van de
godsdienstige opvoeding maakt de afstand
tussen deze beschouwingen en de praktijk
J. M. Kijm
echter groot.

DELFGAAUW, Dr. B., De wijsbegeerte
van de 20e eeuw. — Het Wereldvenster,
Baarn, 1961 2, 188 pp.
In een Forumartikeltje van Streven XI,
Dl. II (1958) 980 vig. hebben wij de
eerste druk van dit kleine knappe werkje
bijzonder geprezen. In deze tweede druk
wordt nu ook aandacht geschonken aan
de Nederlandse wijsbegeerte en zijn enige
kleinere correcties en aanvullingen aanJ. H. Nota
gebracht.
WITTGENSTEIN, Graf, Vom Alt-werden and vom Altwerden-Kannen. — Hippokrates-Verlag, Stuttgart, 1961, 112 pp.,
D.M. 8.50.
Aan dit symposion van de werkgroep
„Psychotherapie-Seminarie" droegen achtereenvolgens bij de psycholoog Daumling (oud-worden als doel van de persoonlijkheidsrijping) , de arts Grote (chronofysiologie van het ouder worden),
Oelze (sociale problematiek van de bejaarden), de psychoanalyticus Riemann
(psychopathologie van de ouderdom,
stoornissen in de aanvaarding van de
ouderdom), Seemann (benadering van de
veroudering volgens Von Weizsacker),
en Wittgenstein (angst om te sterven en
vrees voor de dood als noden van de
laatste levensfase). Van de eerste drie
bijdragen is die van Oelze het meest interessant omdat de situatie van de bejaar-
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den in Duitsland hierin goed tot uiting
wordt gebracht. De laatste drie bijdragen
„Vom Altwerden-Kannen- hebben
een meer beschouwend karakter: Riemann
knoopt aan bij de schizoide, depressieve,
dwangmatige en hysterische persoonlijkheld; Wittgenstein laat in zijn probleemstelling alle vragen open, wat door hem
wel wordt bedoeld maar niet bevredigend
is. Deze enkele aanduidingen en kanttekeningen mogen een indruk hebben gegeven van de opzet en de pretenties van
dit boekje. Zij die op gerontologisch en
geriatrisch gebied werkzaam zijn, moeten
stellig van dit studiemateriaal kennis nemen.
J. J. C. Marlet

KUNST EN
CULTUUR
ADAMA VAN SCHELTEMA, Frederik, Die Kunst der Moderne. — W. Kohlhammer Verlag, 320 pp., 32 tek., 144 pl.,
geb. D.M. 44.
Met het vijfde en laatste deel Die Kunst
der Moderne heeft F. Adama van Scheltema zijn kunstgeschiedenis van het Westen Die Kunst des Abendlandes voltooid.
Het gaat hier niet om een kunstgeschiedenis in de courante zin van het woord,
meer om een geestesgeschiedenis van de
kunst. Schr. gaat uit van de gegevens
van de kunstgeschiedenis en wil deze
ordenen in wat hij zelf noemt een „geestelijk ontwikkelingsritme", dat de historische evolutie van de kunst beheerst. Oorspronkelijk en belangrijk was het eerste
deel van deze serie, over de Westerse
pre-historische kunst. De auteur beschouwt deze als de enige grond die een
voldoende verklaring kan geven van de
Westerse kunst. In zover is hij het met
Spengler eens dat hij ook de Grieks-Romeinse cultuur als grond van de Wester-,
se beschaving afwijst. Maar in tegenstelling tot Spengler tiekt hij de lijn van de
Westerse Middeleeuwen door tot in de
voorgeschiedenis. Het komt ons voor dat
het dit eerste deel was dat de inspiratie
van de auteur heeft uitgemaakt en zijn
visie heeft bepaald. De overige delen zijn
een minder briljante uitwerking ervan.
Adama van Scheltema hield zich aan de
klassieke indeling van Middeleeuwen,
Renaissance, Barok, Modernen. De moderne kunst laat hij aanvangen met de
tijd van de verlichting omstreeks 1750,
en dan bespreekt hij achtereenvolgens de
Romantiek en de moderne tijden. Het

gaat niet op in deze korte bespreking de
waarde van deze synthese nauwkeurig te
willen afwegen. Wij' mogen volstaan met
deze in elk geval suggestieve en verrijkende lectuur aan te bevelen. G. Bekaert

DuMont Dokumente. D. TALBOT RICE,
Beginn und Entwicklung christlicher
Kunst, 211 pp., 41 pl. K. BADT, Modell
und Maier von Vermeer, 134 pp., 41 pl.
K. LEDERGERBER, Kunst und Religion
in der Verwandlung, 152 pp., 46 pl. Kornmentare zur Neuen. Musik 1, 217 pp., 23
pl. J. CAMERON, Die Afrikanische Revolution, 240 pp., 45 pl., Verlag DuMont-Schauberg, Keulen, 1961, alle D.M.
9.80.
In de DuMont Dokumente, die wij vroeger in Streven hebben voorgesteld, zijn
enkele belangrijke nieuwe uitgaven te
vermelden. Het boek van de grote kenner
van de Byzantijnse kunst D. Talbot Rice,
professor te Edinburgh, is een aangepaste
en bijgewerkte vertaling van het vroeger
door ons besproken boek The Beginnings
of Christian Art. Het is een zeer overzichtelijke synthese van de Westerse
kunst in het eerste millenium van de
christelijke tijd. Ook Kurt Badt is onze
lezers niet meer onbekend. Van deze
kunsthistoricus werd hier reeds het merkwaardige boek over Cezanne besproken.
In dit nieuwe essay waagt K. Badt zich
op het gevaarlijke terrein van de Vermeer-interpretatie en dan nog wel met
een polemisch geschrift tegen H. Sedlmayr en zijn opstel Jan Vermeer, Der
Ruhm der Malkunst. Maar deze polemiek
is meer vertrek- dan eindpunt. In dit oorspronkelijke boek bouwt K. Badt zijn
eigen interpretatie van het „beeld - op.
Even oorspronkelijk en vernieuwend is
het boek van Karl Ledergerber over de
betekenis en de ontwikkeling van de
christelijke kunst. Het is o.i. een van de
belangrijkste bijdragen tot de opheldering
van het probleem van de hedendaagse
christelijke kunst. Wij hopen er binnenkort uitvoeriger op terug te komen. De
twee voorgaande boeken maken deel uit
van de afdeling Texte und Perspektive
in de serie DuMont Dokumente. Ook het
verzamelwerk Kommentare zur Neuen
Musik I hoort in deze rij. Het is een
kostbare verzameling opstellen uit het
bekende Weense muziektijdschrift Die
Reihe, geredigeerd door H. Eimert en
Karlheinz Stockhausen. Er zijn o.a. bijdragen van Schonberg, Strawinsky, Webern, Boulez, Stockhausen, Krenek, Pousseur, Cage, Metzger. Het laatste boek
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dat wij hier signaleren boort evenals het
boek van Talbot Rice tot de afdeling
Kultur and Geschichte van de DuMontDokumente. Het is een boeiend geschreven overzicht van de Afrikaanse revolutie, die zich aan het voltrekken en voor
een deel reeds voltrokken is. De Engelse
journalist James Cameron heeft zich van
deze haast onmogelijke taak op een voortreffelijke wijze gekweten. Zijn oordeel is
over het algemeen rustig en genuanceerd,
al zal het wel niemand verwonderen dat
er ook een paar harde woorden warden
gesproken, bijvoorbeeld in verband met
S. Heester
Kongo.
TESSENOW, Heinrich, Die kleine and
grosse Stadt. — Callwey Verlag, Miincen, 1961, 107 pp., geill.
Een fijnzinnig boekje uit de naiatenschap
van de filosoferende architect, zoals de
inleider H. Hasche hem noemt. Heinrich
Tessenow is een minder bekende, maar
daarom niet minder belangrijke figuur
van de generatie van Behrens, Wagner,
Poelzig, Hoffmann, enz. Met zijn boek
Der Wohnbau was hij een der eersten
om aandacht te vragen voor het kleine
woonhuis, dat destijds nauwelijks als architectuur werd beschouwd. De beschouwingen van Tessenow die Hasche hier
verzamelde gaan ver over hun strikte
thema heen en geven stof tot nadenken
aan alien die zich voor de ordening van
het menselijk bestaan interesseren. De
rijkdom en genuanceerdheid van de gedachte uiten zich in een mooie, geciseG. Bekaert
leerde taal.
BERENDSEN, Dr. Anne, Kunstschatten
van Rome. — W. de Haan N.V., Zeist;
N.V. Standaard-boekhandel, Antwerpen,
1961, 140 pp., gen.
Over Rome is reeds zoveel geschreven,
dat het wel zeer moeilijk is, nog nieuwe
dingen er over te vertellen. Het boekje
van Anne Berendsen heeft dan ook zeker
niet die pretentie. Wel is zij er in geslaagd om een zeer prettig leesbaar en
verantwoord boekje over de Eeuwige
Stad samen te stellen. Voor pelgrims
naar Rome is het dan ook een aantrekkelijke inleiding op de beschouwing van
de voornaamste kunstwerken, waaraan
deze stad zo rijk is. Een lijst met interessante boeken over Rome wijst de weg,
hoe men zich nog verder kan orienteren.
Het boek is rijk geillustreerd; het is jammer, dat niet alle illustraties scherp zijn.
C. de Groot
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Hommage a James Ensor. --- Brepols,
Brussel, 104 pp., 17 pl., geb. Fr. 160.
Dit hommage-album, bij gelegenheid van
het tienjarig herdenken van het afsterven
van James Ensor uitgegeven, neemt men,
met een zekere eerbied ter hand uit pieteit voor de geeerde. Voor het overige
lijkt deze verzameling eerder geschikt om
ons aan het bestaan van de vereniging
,,Les amis de James Ensor" te herinneren
dan om ons contact met de schilder zelf
te vernieuwen. De korte gelegenheidsteksten zijn o.a. van M. de Ghelderode,
P. Haesaerts, Fr. Hellens, Cl. Janson, E.
Langui, J. Stèvo, W. Grohmann, K. Martin, A. H. Burden, J. Cassou, J. Cocteau,
P. Gilson, R. Huyghe, Ph. Soupault, H.
Read, Sandberg, H. L. C. Jaffe, U. Apollonio, L. Venturi.
G. Bekaert

SOCIOLOGIE
MILIKOWSKI, Dr. H. Ph., Sociale aanpassing, niet-aanpassing, onmaatschappelijkheid, tevens een bijdrage tot de discussie over probleemgezinnen. — Van
Loghum Slaterus, Arnhem, 1961, 256 pp.,

f 12.50.

Dit boek ontstond uit een opdracht van
de „Instelling voor sociografisch onderzoek te Leiden" tot het verrichten van
een buurtonderzoek, welk onderzoek een
zuiver-wetenschappelijk karakter zou
moeten dragen. In het kader van deze
taak kwam de auteur tot een indringende
bestudering van fundamentele vraagstukken rond de onmaatschappelijkheid. Hij
heeft deze uitgewerkt in beschouwingen
over de betekenis van sociale aanpassing
en niet-aanpassing en in kritische uiteenzettingen over het uitgangspunt in voorafgaande onderzoekingen over onmaatschappelijkheid. Hij wenst strikt wetenschappelijk te werken en hij heeft een
scherp oog voor het ontdekken van meningen die op niet voldoende verantwoorde wijze in sociologische studies zijn
binnengebracht. Vooral in dit opzicht
heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd voor een discussie, waarbij overigens de objectiviteit van de sociologische
kennis die hij positivistisch wenst te zien
mede in het geding zal komen.
J. M. Kijm
HERCK, J. Van, Inleiding tot de Economie. — Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1961, 2 din., 866 pp.
Wat de inhoud betreft, verdient deze
cursus wel aanbeveling. Onze enige ne-
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gatieve kritiek zou zijn dat schr. zijn onderwerp nogal erg conformistisch behandelt: economische leerboeken zullen voortaan het feit van andere dan kapitalistische economieen moeten erkennen, in
plaats van ze tot theorieen te reduceren.
Wat niet-economische aangelegenheden
betreft, slaat schr. wel eens de bal mis.
(B.v. p. 662: het E.D.G.-verdrag werd
niet in „hetzelfde jaar" als het ondertekend werd doch twee jaar later door
Frankrijk verworpen). Erger zijn echter
de taal en de stijl waain dit boek geschreven is: „administratie-Vlaams". („aspirant-kopers Wiens prijs p. 475 en
passim, en ergens een paragraaf over de
„vermogensverplaatsingsmiddelfunctie"
M. Grammens
van het geld).
ZARNCKE, Lilly, Das Alter als Aufgabe. Lambertus Verlag, Freiburg i.
Br., 1957, 212 pp., D.M. 15.80.
De schrijfster stelde zich tot doel een
bijdrage tot de bejaardenzorg te leveren
die geheel uitgaat van een ouderdomspsychologie. De elementen van deze
ouderdomspsychologie vergaarde zij gedeeltelijk uit de bestaande literatuur dienaangaande, gedeeltelijk uit eigen observaties van bejaarden thuis en van bejaarden die in verschillende tehuizen tijdelijk
of blijvend zijn ondergebracht. Zo kwam
zij tot ettelijke waardevolle richtlijnen
met betrekking tot de verzorging, de pedagogiek en de pastorale opgang van
ouden van dagen. Voor de lezer die de
desbetreffende oorspronkelijke Nederlandse publikaties kent, is dit boek om
twee redenen toch belangwekkend: de
duidelijke omlijning van de verschillende
verzorgingsmogelijkheden voor bejaarden
buiten het eigen gezinsmilieu, en de heldere weergave van de totale psychologische problematiek van de bejaarde wens.
J. J. C. Marlet
Gaarne aanbevolen.
PIN, E., Les classes sociales.
Spes,
Parijs, 1961, 256 pp., NFr. 9.60.
Deze uitzonderlijk verzorgde sociologische benadering van het fenomeen der
sociale stratificatie vindt in de maatschappelijke invloed en macht de sleutel
voor de geleding der maatschappij in
standen, voor het ontstaan van klassen
en het gehele proces der sociale mobiliteit. Ook waar de auteur, professor aan
de Gregoriana, de myte van een klasseloze maatschappij behandelt, is zijn oordeel genuanceerd en toch trefzeker, waarvoor ook de ruime internationale informatie een waarborg vormt. J. Kerkhofs

VARIA
GRAMMENS, Mark, Vijf voor twaalf.
De Internationale ;Situatie. (Keurreeks nr.
Davidsfonds, Leuven, 1961, 258
82).
pp.
M. Grammens Been onbekende voor
de lezers van Streven en auteur van een
aantal interessante essay's (Het Britse

Commonwealth, Kwame Nkrumah, e.a.)
heeft met zijn laatste werk Vijf voor
twaalf een eerlijke poging ondernomen
om een synthetisch, realistisch en toch
genuanceerd beeld te schetsen van de
internationale situatie zoals deze sinds de
Tweede Wereldoorlog is geevolueerd.
Het vaak originele betoog van de auteur
put zijn kracht uit een nuchter „approach"
(pp. 159-174), waarbij wordt getracht
zoveel mogelijk concrete gegevens naar
voren te halen; goed gekozen voorbeelden (pp. 160-161), plastische zinsneden
(p. 225) en verzorgde taal verhogen de
waarde van zijn werk. Ofschoon we de
ideeen van de auteur niet steeds kunnen
delen (o.m. over de Europese eenmaking) , sommige punten uit zijn betoog
meer kritisch zouden willen benaderen
(o.m. de geloofwaardigheid van de statistische gegevens uit Communistisch
China) (p. 139) en vooral de afwezigheid van elke kaart betreuren, is het niet
de geringste verdienste van de auteur een
ware lacune te hebben aangevuld op het
gebied van de geschiedschrijving nd de
Tweede Wereldoorlog. Men kan alleen
wensen, dat in het Nederlands taalgebied
meer zulke moedige pogingen zouden ondernomen worden. P. Van de Meerssche
CASTER, M. van, Christus in de godsdienstige vorming. V, Jaarboek 1961 van
het studiecentrum voor godsdienstige vorming. Desclde De Brouwer, 128 pp.,
Fr. 75.
Dit nieuwe jaarboek biedt naast een bezinning van inspect. Van Wijnsberghe
over de methodiek en een studie over de
plaats van de sacramenten in de heilsgeschiedenis, ook de aanvulling van de
katechetische bibliografie sinds het vorige
jaarboek van 1960, en een reeks goede
artikelen als documentatie voor het gods.dienstonderricht. De onvindbaar geworden artikelen van Roets en Vandenbussche over de Heilige en de Nabije God
werden hier in verkorte vorm herdrukt.
Ook het artikel van Guillet, de schrijver
van Themes bibliques, over de heilige
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Geest, uit Lumen Vitae 1953 werd verkort opgenomen. Nieuw is het artikel
van P. van Caster over de zelfopenbaring van Christus, dat de grondlijn en
het dynamisme van het Evangelie tracht
te ondervangen, en het artikel over de
zin van de atbeid, gebaseerd op een aantal recente studies over dit onderwerp.
Het spoedig verschijnen van dit 5e jaarboek na het vorige, verhoogt sterk zijn
bruikbaarheid. De bibliografie is actueel,
de artikelen zijn in hun beknoptheid rijk
aan inhoud. Aanbevolen aan alle godsJ. Verbeke
dienstleraren.
TODTS, Herman, Hoop en wanhoop
der Vlaamsgezinden. Kroniek van de
Vlaamse beweging 1944-1954 (Keurreeks nr. 84). Davidsfonds, Leuven,
1961, 282 pp., ingen. Fr. 59, geb. Fr. 118.
Dit boek is de grondige uitwerking, na
heel wat lectuur en nieuwe onderzoekingen van een werk dat de S. een tiental
jaren geleden liet verschijnen: Nationalis-

tische stromingen en gedachten in Vlaanderen na de bevrijding. Deze kroniek,
zoals de auteur zijn boek wijselijk doopt
omdat hij het nog te vroeg acht om van
geschiedenis te gewagen, zal de lezer in
hoge mate interesseren: het is boeiend de
gebeurtenissen opnieuw te beleven die
men na de tweede wereldoorlog heeft
meegemaakt, en ze te zien in een samenhangend geheel: repressie, I jzerkruis,
Koningskwestie, nieuwe stromingen in de
Vlaamse beweging Uit deze herdenking poogt de auteur de lessen te trekken
voor de toekomst. Door de gebeurtenissen
sinds 1945, meent hij, heeft „nuchtere
zakelijkheid" de plaats ingenomen van de
oude „romantische leuzen"; door de Europese gedachte werd het enge nationalisme
opgeruimd; en de onloochenbare malaise
in de Vlaamse beweging is precies toe te
schrijven aan „het moeilijke aanpassingsproces van de Vlaamsgezinden aan de
nieuwe geestelijke stromingen".
K. Van Isacker
HOUTRYVE, F. Van, Een loopbaan
voor u. Vlaams verbond der kroostrijke gezinnen, Troonstraat 125, Brussel,
1961, 238 pp., gall.
Deze derde herziene uitgave (beeindigd
mei 1961) komt een zeer reele nood tegemoet. Het schoolwezen maakt de laatste
tijden zulk een evolutie mee, dat de meeste
ouders er niet meer wijs uit worden,
vooral niet indien hun kinderen een of
andere niet-traditionele tak van onderricht moeten volgen. Schr. is zeer goed
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op de hoogte van de verschillende mogelijkheden, al is alles nog niet klaar en
overzichtelijk genoeg behandeld. Enkele
tabellen en plannen waren zeker gewenst.
Bepaalde hoofdstukken die bedoeld zijn
om de publieke opinie te bewerken, zouden beter gescheiden warden van de
eigenlijke beroepsvoorlichting. Wat de
buitenlandse mogelijkheden betreft, wordt
slechts Canada behandeld. Zou het niet
wenselijk zijn dat objectief wordt uiteengezet hoe en waar men zich kan voorbereiden om diensten te bewijzen aan de ontwikkelingslanden? Toch een zeer nuttig
boek, dat hopelijk een ruime verspreiding
vindt bij ouders en opvoeders.
A. Cauwelier
MUSSCHE, Achilles, Gedenksteen voor
Rosa. — S. M. Ontwikkeling, Antwerpen, 1961, 306 pp., Fr. 155.
Rosa Luxemburg was ontegenzeglijk een
der krachtigste, meest begaafde en rijkste
persoonlijkheden uit de periode van het
opkomende Marxisme. Aan haar wijdde
A. Mussche deze gedenksteen. Meditatief
en dichterlijk reconstrueert hij in romanvorm haar leven en de bewogen tijd
waarin ze leefde, zoals Rosa Luxemburg
zelf deze bekeken en beleefd heeft. Hieruit blijkt reeds dat A. Mussche geenszins
bedoelde een genuanceerde biografie van
zijn heldin te schrijven. Het is een begeesterd levensverhaal, zoals men dit tot
(socialistische) stichting kunstzinnig vertelt.
J. Vercruysse

Parijs. Foto's Nico Jesse. Tekst Ute Vallance. — Elsevier, Amsterdam, Brussel,
1962, 304 pp., f 19.50.
Een boek over Parijs zoals het zich aan
de bezoeker voordoet. Een onnoemelijk
aantal foto's met begeleidende tekst toveren de lezer het luchtige, charmante, frivole Parijs voor ogen, dat ook zo veel
Nederlanders aantrekt. Het boek is nogal
eenzijdig ingesteld op het frivole Parijs
met zijn nachtclubs en bedenkelijke gelegenheden van vermaak. Striptease- en
naaktfoto's ontbreken niet. Van het serieuze en religieuze Parijs is niet veel te
zien; zelfs het artistieke aspect is matig
vertegenwoordigd. Alles is te zeer ingesteld op de indrukken van de weekendbezoeker en maakt te zeer de indruk van
een lokmiddel te zijn voor lichte gelegenheden.
P. van Alkemade
China. Zevenhonderd miljoen mensen in
beweging. Foto's van H. Sibbelee. Tekst
van Dr. Kwee Swan Liat. --- Elsevier,
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Amsterdam, Brussel, 1962, 224 pp.,
f 23.50.
Dit boek „is ontstaan uit de samenwerking van een fotograaf, een schrijver en,
een uitgever". De fotograaf heeft er grote reizen voor gemaakt en zich uitstekend
van zijn taak gekweten. Het is een prachtig platenboek geworden, dat een goed
visueel beeld geeft van het ontzaglijke
rijk. De uitvoerige tekst is geschreven
door een deskundige hand. Dr. Kwee
Swan Liat kent China en heeft met zorg
zijn aandeel bewerkt. Er is echter een
,,maar-, dat ons, westerse lezers, bevreemdt. Het boek is een grote huldebetuiging aan Mao Tse Tung en het communistische China. Ook al houdt hij zich
buiten alle politiek, toch weet Dr. Kwee
elke schaduwzijde van het communistische regime zo zorgvuldig te vermijden,
dat China op het ogenblik een paradijs in
wording lijkt. De hoofdstukken „Godsdiensten-, „De grote sprong voorwaarts en „Het systeem van de volkscommuneszijn in dezen revelerend. Er is in China
geen wolkje aan de lucht. Alles wat Dr.
Kwee schrijft moge waar zijn, hij verzwijgt te veel om een weergave der volledige werkelijkheid te bieden.
P. van Alkemade
CARLIER, Jean, Code van het Nationaal
Studiefonds. --- Van In, Lier, 1961, 124
pp.
Sedert de inrichting van het Nationaal
Studiefonds op 19 maart 1954 is het
verleend krediet voor studiebeurzen gestegen van 53 tot 383 miljoen Fr. en het
aantal bursalen van 10.000 tot 40.000.
De snelle uitbreiding van deze instelling
heeft in ruime mate bijgedragen tot een
steeds effidenter democratisering van het
secundair en hoger onderwijs. Dit boek
is in hoofdzaak een verzameling van
wettelijke en reglementaire beschikkingen
met betrekking tot het systeem van de
door de staat verleende studiebeurzen.
Het werk zal praktisch dienst bewijzen,
zowel aan de agenten van de openbare
besturen als aan de leden van het lerarenkorps, die aldus in staat worden gesteld
raad te geven aan mogelijke beurskandiA. Cauwelier
daten.
BUYTENDIJK, Prof. Dr. F. J. J., Aca-

demische redevoeringen. — Dekker 6
van de Vegt, Utrecht, Nijmegen, 1961,
186 pp., f 7.90.
De afscheidsrede van Prof. Buytendijk in
oktober 1961 te Nijmegen, die getiteld is
„Aspecten van de vermoeidheid", is in

dit boek gepubliceerd samen met zeven
vroegere redevoeringen: Over het verstaan der levensverschijnselen (1925);
De beteekenis van Goethe voor de natuurwetenschap van onzen tijd (1932);
De vitale uitingen der bevrijding (1947);
Het kennen van de innerlijkheid (1947);
De eerste glimlach van het kind (1947);
Vernieuwing in de wetenschap (1954);
Het innerlijk evenwicht (1957). Allen die
het werk van deze eminente geleerde
hebben leren kennen, zullen het op prijs
stellen, dat deze toespraken die moeilijk
bereikbaar waren geworden, thans herdrukt zijn.
J. M. Kijm
GOETHE, J. W., Die Metamorphose
der Pflanzen. — Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1960, 80 pp., geill., D.M.

5.80.
Goethe's beroemde verhandeling over de

metamorfose van de planten is opnieuw
uitgegeven en in de moderne verschijning
doet zij het bijzonder goed. Goethe heeft
zich sterk geinteresseerd voor biologische
studie. Veel van zijn wetenschappelijke
vondsten zijn achterhaald en bezitten niet
meer de betekenis, die men in Goethe's
tijd er aan toekende. Zo kregen zijn onderzoekingen vaak vooral cultuurhistorische waarde, maar dit maakt ze daarom
niet minder belangrijk en interessant. Deze waarde zouden wij ook willen toekennen aan dit werkje van Goethe. Het
prachtig geillustreerde boekje, o.a. vele
tekeningen van Goethe treft men er in
aan, is daarom waardevol voor de cultuurhistorie en die verder zich voor deze
wetenschap interesseren.
C. de Groot

Marie-Adelaide de Cice 1749-1818. Maison genêralice de la Societe des Filles du
coeur de Marie. 37, Rue Notre Dame des
Champs-Paris 6, 1961, 306 pp.
De Societe des Filles du coeur de Marie
is een Franse congregatie, gesticht door
Marie-Adelaide de Cicd en Pater de la
Cloriviere S.J. in een tijd, toen de Kerk
in Frankrijk het hard te verduren had.
Daarom ook zag zij of van de gewone
kloostergebruiken, slot, kloosterkleed enz.
en is zij wet een der eerste stichtingen,
zoals er thans vele ontstaan. Zij telt een
5000 leden, verspreid over de wereld, en
heeft een kleine nederzetting in Nederland, Stadhouderslaan 120, Den Haag. In
het boven genoemde rijk geillustreerde
boek wordt in sobere trekken het leven
der stichteres verhaald en een keur uit
haar geschriften geboden. Pater de la
Cloriviere bracht in de jaren na de Fran-
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se revolutie vier jaar in de gevangenis
door en Mere de Cicê werd vrijgelaten
onder de drang der armen en verwaarloosden, die voor haar kwamen getuigen.
Mere de Cice verwezenlijkte wat Franciscus van Sales oorspronkelijk gewild
had, doch niet kon doorvoeren, dat zijn
visitandienen nl. vrij de zieken en armen
zouden kunnen bezoeken. Het boek is
typografisch en illustratief uitstekend verJ. van Heugten
zorgd.
TARDINI, Domenico Kard., Pius XII
als Oberhirte, Priester und Mensch. -Verlag Herder, Freiburg, 1961, 160 pp.,
gen., D.M. 9,80.
In een eerste deel van dit boek warden
twee redevoeringen gebundeld: de lijkrede bij de dood van Pius XII, uitgesproken door Johannes XXIII, toen Patriarch
Roncalli, en de herdenkingsrede bij de
eerste verjaardag van het afsterven van
Pius XII door de schrijver zelf gehouden.
Een tweede deel schetst Pius XII als man
van de vrede en pans van de oorlog, als
eenzame midden in de massa, als zachtmoedige en heldhaftige. Dit beeld van de
Paus wordt dan in een derde deel rijk en
interessant geillustreerd met noten, docu,
menten, anekdoten en persoonlijke herinneringen. Het is geen chronologische biografie, maar wel een markant getuigenis
van iemand die nauw met Pius XII heeft
M. Delbaere
samengeleefd.
ABSHAGEN, K. H., Europas grosse
Insel. W. Kohlhammer-Verlag, Stuttgart, 1960, 453 pp., geb. D.M. 24,80.
Dit is, dunkt ons, de beste encyclopedische inleiding tot Engeland en de Engelsen die een nieuwsgierig toerist zich kan
aanschaffen. Schr. heeft aan alle aspecten van het Britse leven zijn aandacht
gewijd: het volkskarakter, het staatsbestuur, de kroon, de politie, de rechterlijke
macht, het onderwijs, godsdienst, welvaartstaat, pers, radio, buitenlandse
tiek, enz. Wie, zoals deze recensent, zelf
een niet onaanzienlijke ervaring van het
Britse leven heeft, zal, zoals met dergelijke encyclopedische werken steeds het
geval is, een heleboel op het boek kunnen aanmerken. (Een voorbeeld: „Es ist
eine der Eigenschaften des englischen
Volkes, days der Klassenneid bei ihm
ungewohnlich schwach ausgebildet ist",
p. 82-83. Neen! Wij zouden precies het
tegenovergestelde voorhouden). Maar
wij mogen de lezer geruststellen: Abshagen is de veiligste gids die wij kennen.
Een ding is jammer: schr. heeft zijn on-
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derwerp benaderd met Duitse grondigheid, terwijl een boek over Engeland en
de Engelsen, zeker als het 450 p. lang is,
om te boeien toch iets vlotter, iets minder
dood-ernstig geschreven had mogen worn
den.
M. Grammens
SONTHEIMER, Kurt, Thomas Mann
und die Deutschen. Nymphenburger
Verlag, Munchen, 1961, 194 pp.
Vanaf Betrachtungen eines Unpolitischen
(1918), waarin hij de staatsopvattingen
van zijn broer Heinrich bestreed, tot zijn
eenmansbeweging om althans de culturele
eenheid van het verdeelde Duitsland te
herstellen (1949), heeft Thomas Mann
zich met politiek ingelaten, niet in de zin
van partijprogramma's of groepeninteresse maar in die van de individuele verhouding tot de gemeenschap. Zijn eerste
essay, autobiografisch en apologetisch, is
volgens S. misverstaan als een onomwonden liefdesverklaring voor de burgerlijke
maatschappij en eenzelfde wanbegrip
deed zich voor toen hij zich enkele jaren
later achter Ebert en Stresemann schaarde. Zo zijn ook zijn talrijke publikaties
tijdens en na de emigratie, zijn aarzeling
in 1945 spoedig naar Duitsland terug te
keren en zijn spontaan aanvaarden te
Weimar op te treden, volgens S. telkens
verkeerd geinterpreteerd. In een chronologische behandeling heeft S. de aanleiding tot alle polemische crisissen van
Mann onderzocht en kent hij hem niet de
rol van een praeceptor Germaniae toe,
dan erkent hij hem toch als een literair
politicus, die de kern van een cultuur op
het forum der maatschappij vertegenwoordigt.
C. Tindemans
KERR, Alfred, Die Welt im Licht. —
Kiepenheuer und Witsch, Kean/Berlin,
1961, 447 pp., Ln. D.M. 18.50.
Na de enkele jaren geleden verschenen
bloemlezing Die Welt im Drama wordt
hier thans de extratheatrale arbeid van
de beruchte criticus (1867-1948) geexcerpeerd en het is hoewel een andere toch
dezelfde Kerr. Het grootste deel beslaan
zijn reisbeschrijvingen, in Duitsland en
elders, in impressionistische trant maar
taalkundig in die fascinerende stijl die hij
zichzelf als opdracht had toegewezen.
Daarnaast zijn de talrijke schetsen opgenomen die hij over zijn tijdgenoten schreef
en waarin hij zijn reputatie van buitenbeentje trouw blijft. Het derde onderdeel,
„Polemik'', bevat a.m. de geschillen met
Brecht en Hauptmann, waarin zijn partijdigheid niet altijd oprecht is maar
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waaruit in elk geval zijn ongewone aanleg, zijn doelbewuste opinie en zijn cornpromisloze stellingname blijken.
C. Tindemans
REINISCH, Leonhard, Hrsg., Die Zeit
ohne Eigenschaften. W. Kohlhammer
Verlag, Stuttgart, 1961, 243 pp., D.M.
11.80.
Van het derde geesteswetenschappelijke
congres te Munchen (21-25 november
1960) worden hier de referaten afgedrukt
van S. Giedion (het Bauhaus), W. Conze (politiek), B. Werner (letterkunde en
theater), R. Konig (sociologie) en E.
Dovifat (pers, radio, film), die historischkritisch de jaren 1918-1933 in Duitsland
als onderwerp hebben. Zander ertoe te
komen definitief klare lijnen te realiseren
over zin en onzin van deze woelige tijd,
krijgen alle bijdragen toch meer dan alleen
maar een documentair belang. De hartstochtelijke commentaren en tussenkomsten
in de discussie van mensen, die op zowat
alle terreinen tijdens die periode een naam
verwierven en zo zelf de tijd vorm gaven, vullen trouwens het grootste deel
van dit boek waarvan de kern gevormd
wordt door de vraag: „hoe was het mogelijk dat wij de machtsovername hebben
voorbereid?", waarop begrijpelijkerwijze
een uiteenlopend assortiment antwoorden
C. Tindemans
volgt.
KNILLI, Friedrich, Das HOrspiel. UrbanBucher 58. W. Kohlhammer Verlag,
Stuttgart, 1961, 142 pp., D.M. 3.60.
Zo onschuldig de titel is, zo polemisch is
de inhoud. S. distancieert zich opvallend
heftig van het traditionele hoorspel en
zet zijn ideeen uiteen over wat hij een
„totales Schallspiel" noemt. Als partijganger van de concrete muziek, plaatst
hij zich onvoorwaardelijk in dienst van
het geluid, dat in technologische experimenten door de ingenieurs tot een radiofonisch geheel zou warden verwerkt. Zit
er in de grondidee, het zuiverder steunen
op de eigen aard van het radiomedium,
een gunstige stimulans, dan getuigen de
hardleerse uitvallen tegen het literaire
hoorspel en het gepassioneerde pleidooi
voor het akoustische laboratorium van
een vooringenomenheid die blijkbaar minder het genre dan eigen publiciteit op het
oog heeft.
C. Tindemans
REINISCH, Leonhard, Hrsg., Die Juden
and die Kuitur. — W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1961, 144 pp., D.M. 9.80.

In deze voordrachtenreeks van de Bayerische Rundfunk (winter 1960-1961) komen een aantal, meestal nietjoodse deskundigen aan het woord om het aandeel
van het jodendom in de Europese cultuur
te belichten. K. Vogel (wetenschappen),
J. Bodamer (geneeskunde), 0. W. Haselhoff (psychologie), R. Konig (sociologie), H. G. Gadamer (filosofie), M.
Wehrli (letterkunde), H. H. Stuckenschmidt (muziek) en W. Haftman (plastische kunsten) demonstreren zowel historisch als kwalitatief dat het probleem
er niet in bestaat na te gaan wat en hoe
de Joden actief hebben bijgedragen maar
dat de knellende vraag luidt hoe de omyang van hun aandeel te verklaren. Niemand der referenten bezwijkt voor ongenuanceerde verheerlijking en daardoor
bezit deze bundel de allure van een oprecht eerherstel.
C. Tindemans
POCKET-BOEKEN
Prisma-boeken. Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, f 1.25 per deel.
Alan Le MAY, De onverzoenlijken. Vert.
Een goed geschreven thriller over het
„Wilde Westen", over een familie, die
in dagelijks gevaar leeft onder de Kiowastam.
P. G. WODEHOUSE, Jeeves met va.
cantle. Vert. Wederom een verhaal
vol bonte avonturen en bizarre situaties.
Mignon G. EBERHART, Het geheim
van de drie aapjes. Vert. H. G. Eberhart verstaat de kunst een crime story
zeer menselijk en aannemelijk in te kleden.
Manfred GRATER, Gids voor moderne
orkestmuziek. Vert. Otto Hamburg
heeft dit oorspronkelijk Duitse werk over
moderne muziek en musici geadapteerd
aan Nederland en Belgie.
Dr. Onno DAMSTE, Homerus' Odyssee.
Dr. Damste heeft hier de beroemde
Odyssee in proza vrij naverteld.
Charlotte ARMSTRONG, Kamer 807.
Vert. Charlotte Armstrong is een dier
dames die merkwaardig goede crime stories schrijven, zoals deze Kamer 807.
Ronald SETH, De slag om Stalingrad.
Vert. — Het keerpunt in de laatste oorlog, de val van Stalingrad, wordt hier op
bijzonder spannende wijze beschreven.
R. S.

Het Nieuwe Testament
van Onze Heer Jesus Christus
vertaald door de werkgroep Sint-Hieronymus van de Katholieke Bijbelstichting Sint-Willibrord, onder hoofdredactie van Prof. dr. W. K. Grossouw en P. J. Cools O.P.
Deze vertaling is eigentijds, levend, duidelijk, leesbaar. Zij is onmisbaar
voor de vele bijbelkringen, waarvan het bloeiend bestaan allerwegen met
vreugde wordt vastgesteld. Maar zij is door deze uitstekende hoedanigheden
ook een noodzakelijk instrument geworden bij de hedendaagse catechese.
Allen die door hun ambt geroepen zijn het Woord Gods te verklaren:
priesters, godsdienstleraar, kloosterlingen, en elke christen die beseft dat hij
de roeping heeft van het Woord Gods in de wereld getuigenis of te leggen,
zullen de uitgave van deze nieuwe vertaling met vreugde begroeten.
Deze vertaling bestaat thans in twee uitgaven:
Grote uitgave, 11 x 18 cm., vierde druk; uitgebreide commentaar
en inleidingen
784 pagina's dundrukpapier
gebonden in vollinnen band, met stofwikkel
195 Fr.
Kleine editie, 9,5 x 15 cm; minder uitvoerige commentaar
714 pagina's, totale dikte 1,5 cm
gebonden in blauwe soepele plasticband met twee kleurig stofomslag
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2

jaar

Beroepsonderwijs en moderne talen voor meisjes
in het Nederlands en het Frans
Tel. Brussel

57.70.21

HUGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - OOSTENDE

Bijzondere School voor Technische Ingenieurs
in de mechanica, de elektriciteit (zwak- en ster kstroom) de industridle
scheikunde, de elektro-mechanica en de elektro-chemie.
EXTERNAAT

INTERNAAT
Voorbereidende afdelingen

Zaterdageursussen B1 in de Koel- en Verwarmingstechniek, de
Kunststoffen en de Elektronica (Televisie)

ALTENA -SCHOOL KONTICH
Zusters Diensttuaagden der Heilige Harten van Jezus
en Maria, Antwerpse Steenweg 73, Kontich
KLEUTERSCHOOL .-- LAGERE MEISJESSCHOOL

Gezonde mooie omgeving met prachtige speeltuin.
INTERNAAT — HALF INTERNAAT — EXTERNAAT
Ook voor jongens van 3 tot 8 jaar, kosteloos onderwijs.
Telefoon 53.03.43 - 53.01.02.
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ELECTRISCHE CONSTRUCTIE

PAUWELS n.v.
MECHELEN - TEL. 179.38 (5 Iijnen)

Transformatoren

Condensatoren

SCHEERDERS VAN KERCKHOVE'S
VERENIGDE FABRIEKEN N.V.

ST-NIKLAAS

TELEFOON: 76.35.01 (7 Iijnen)

Kenf U

MARBRABEL
een nieuwe, moderne marmer-fegel

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij - Kortrijk
nodigt alle

Fluweel-,
Tapijt- en
Zwaardoekweverijen
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CINDER-ALE
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4(
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:

ZWEVEGEM

* METALEN MEUBELEN

Ell

* SCHOOLBANKEN
* BEDDEN ENZ.
VOOR SCHOLEN, PENSIONATEN,
GASTHUIZEN, KL!NIEKEN, BURELEN
VRAAGT CATALOG!

WERKHUIZEN

JOSEPH MERTENS N.V.

208 DEURNESTRAAT - MORTSEL-ANTWERPEN - TELEFOON 49.63.30
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MERTEI1S

Wilt Ge in gees! van apostolaat uw long leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Kristus' lijdende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of verpleegassistente aan de
SCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS „MATER SALVATORIS"
SALVATORSTRAAT, 20 - HASSELT - TEL. 2.1 1.5 5
Bestuurd door de Zusters Salvatorianessen
Officieel diploma. - Prospectus op verzoek.

I N S T I T U U T VAN DE ZUSTERS VAN DE VOORZIENIGHEID EN VAN
Demerstraat, 12 DE ON8EVLEKTE ONTVANGENIS
Diest
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 naafi
Lagere school — Kleuterschool — Internaat Externaat
DIPLOMA'S DOOR DE STAAT ERKEND GETUIGSCHRIFTEN GEHOMOLOGEERD

„Ik diene blijde"

1NSTITUUT 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

e Stanciaarci geet %eau/A/tad - Sportwereici
Een van beide bladen moet U lezen!
Em. .1:tequila'slaan 127, Brussel

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 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, Gestieht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patienten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende -vrouwelijke patienten.
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.

Broeders van Liefde
Jongens van 12 tot 17 jaar die wensen dpgeleid te worden tot
* Broeder-Verpleger
* Broeder-Onderwijzer
* Broeder-Jeugdleider
* Broeder-Missionaris
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 I E F D E, Stropstraat 125 GENT.
■■•

Sedert 1870 legt de

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

fr4i4eixott, „Sint jozer
OVERUSE (BRABANT)

Grieks-Latijnse humaniora en voorbereidende klas
Internaat b externaat
Onder leiding van de Missionarissen van Steyl
WAVERSE STEENWEG 96 — TELEFOON (02) 57 71 68

SINT-JOZEFSINSTITUUT
INTERNAAT – EXTERNAAT
SINT-JOZEFSTRAAT 35 A NTW ERPEN TEL. 33.32.52

DOCHTERS
VAN
MARIA

Lager onderwijs: Nederlandse- en transmutatieklassen
Middelbaar onderwijs: Lagere cyclus Moderne Humaniora, Grieks-Latijnse Humaniora
Kunstonderwijs – erkend door de Staat, – dus kosteioos.
Hoger secundair Technisch (A7/A2) Hoger onderwi j s (A7/A1): meerdere mogelijkheden
Handelsonderwijs: Franstalig sekretariaat.

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).

St.-gozelin0tituut - Ziesiekt
Telefoon 81.391

8 _A
A

SCHOOL II Zauise jviarie
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. / Prospektus wordt op aanvraag gezonden.

Middelbare Handelsschool St.-Aloysius
EDW. ARSENSTRAAT, 40, OUDE-GOD
GUST LAVASTRAAT, 33, OUDE-GOD
LAGERE GRAAD A6 (3)
HOGERE GRAAD A6 (2)
Ze3 jaar studie na het 6de jaar van de LAGERE SCHOOL
EXTERNAAT
Inlichtingen en inschrijvingen alle dagen van 9-12 en van 15-18 uur

INSTITUUT SINT-AGNES
nderu ijsinrichting bestuurd door de Religieuzen Ursulinen
lnternaat
79-226 Turnhoutsebaan
BORGERHOUT

Half-internaat
Schoenstraat 41

Externaat
I,ammekensstraat 84
TELEFOON 353201

A.
B.

Oude Humaniora. Moderne Humaniora (volledige cyclus)
Snit-Naad-Confectie: Middelbare technische afd. Cl Norrnaalafd. D
Beroepsafd. C3-1 Voortgezette Technische Opleiding Cl-1)
C. Handelsafdeling A6/A3 A6/A2 Handelsregentaat A6/A1
1). Avondcursus voor Modes Avondcursus voor Naad
E. Volledig Lager- en kleuteronderwijs

H. PIUS X - INSTITUUT

KATHOLIEKE NORMAALSCHOOL
VII Olympiadelaan 25, ANTWERPEN. Tel. 03/38 13 80
INTERNAAT — EXTERNAAT

Lagere Oefenschool: van 6 jaar af.
* Middelbare Oefenschool : van 12 jaar af, Grieks-Latijnse afdeling. Moderne afdeling.
* Lagere Normaalschool: van 15 jaar af, Grieks-Latijnse afdeling, Wetenschappelijke afdeling A. Wetenschappelijke afdeling B. Economische afdeling.
Moeder* Middelbare Normaalschool: na lagere normaalschool of na humaniora.
taal-Geschiedenis, Moderne talen. Wiskunde -1 , 1,4ica met Econ. wetensch., enz.
* Hoger Instituut voor Opvoedkunde.
* I)ienst voor Studie- en Beroepsorientering.
lt 14-17 uor.
* Inlichtingen en inschrijvingen: elke werkdag s a n 9-12 uur en sa

St.-Willibrordus-College
„KATWIJK DE BREUL" — ZEIST — TELEFOON (03404) 49 47
onder leiding van de Paters Jezuieten
Gymnasium met erkend diploma in de Beneluxlanden
Klein internaat voor jongens in het centrum van Nederland
Inlichtingen en aanmeldingen bij de rector

SINT-BERLINDISINSTITUUT VOOR YERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK

betreffende
de studies van :

—
—
—
—
—
—
—

gegradueerde verpleegster Al,
verpleegster,
vroedvrouw,
kinderverpleegster,
sociale verpleegster,
verpleegassistente,
nursing-hostess, met voorbereidende afdeling.

Inlichtingen : Van Schoonbekestraat, 1 43, Antwerpen. Telefoon 37 24 66

Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen
Onder de bescherming van de Katholieke Universiteit to Leuven

Biedt gelegenheid tot degelijke 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 Logopediste, Gegradueerde in dc moderne communicatiemedia, (afd. A
Journalisme, afd. B Radio en TX.)
biedt gelegenheid tot inwonen.
Documentatie aanvragen : DE BOMSTRAAT, 11, ANTWERPEN.

ST. JOZEFINSTITUUT HERMITS
LACE RE NORMAALSCHOOL:
Grieks,
Latijnse en Moderne Humaniora.
Voorbereidende afdeling.
Internaat — Externaat
Prospectus: Zusters v. d. H. Vincentius, Burchtstraat 14, Herentals
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Gesprek met Moskou
T N het Consistorie van 19 maart jl. heeft de Paus een uitvoerige
i passage gewijd aan „allerlei lijden, offers en gedwongen beperking
in vrijheden, die nog eerder menselijk dan christelijk zijn, waaraan over
heel de wereld ontelbare mensen en niet weinig gemeenschappen onderworpen blijven -. Het is zo algemeen mogelijk gehouden en niemand
heeft het recht om deze regels en wat er onmiddellijk op volgt alleen
toe te passen op de communistische landen. Deze zijn nergens uitdrukkelijk genoemd, maar wel onmiskenbaar duidelijk bedoeld in de derde
alinea van deze passage, waar de Paus spreekt over de „zeer uitgestrekte gebieden in de wereld, waar de overtuiging gekoesterd en met
harde hand de leer opgelegd wordt, die aan de hemel het licht dooft
van de genade en van iedere godsdienstige en bovenmenselijke ordening; waar verkondigd wordt, dat wezenlijk humane en progressieve
beschaving alleen maar verwacht kan worden en dat voorspoed en
levensgeluk voor het individu en voor de gemeenschap alleen maar
bereikt kunnen worden vanaf de aarde, wanneer haar oude en nieuwe
verborgen energiebronnen ontgonnen en in dienst gesteld worden van
de menselijke samenleving op deze wereld". Ook de twijfel, die de
Paus hierbij uitspreekt, dat tengevolge van dergelijke theorieen en praktijken alle bisschoppen van de katholieke wereld niet aan het a.s. Concilie deel zullen kunnen nemen, wijst duidelijk naar de landen van het
communistische blok.
Niettemin, in zijn geheel genomen is deze passage een weerlegging
te meer van de tegenwoordig nog al verspreide opvatting, dat ook zulke
uitspraken van het kerkelijk gezag maar al te dikwijls aan communistische zijde alles zwart en aan onze kant alles wit zien. De Paus doet dat
bepaaldelijk niet, ook niet, als hij onder de oorzaken der verspreiding
van het communisme uitdrukkelijk noemt: „ellendige, verouderde
levensomstandigheden" en „de ontwikkeling van een praktisch, zo niet
theoretisch materialisme-.
Mag hieruit afgeleid worden, dat de Pausen — als we ons deze uitdrukking molten veroorloven — „bijgeleerd hebben"? Deze of gene zou
dit kunnen denken en zich in die mening nog versterkt kunnen voelen,
als hij wist, dat op dezelfde dag — 19 maart jl. — de encycliek van
Pius XI Divini Redemptoris „over het godloze communisme" vijfentwintig jaar oud was en het hem dus wel op moest vallen, dat Johann
43
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nes XXIII een vermelding van dit document, die zo voor de hand
scheen te liggen, achterwege liet.
Men zij echter voorzichtig! Want bij alle verschil vertonen de twee
pauselyke stukken een opvallende overeenkomst. Niet alleen wyst
Pius XI ook op de zwakke punten in de niet-communistische wereld:
„de veten tussen de verschillende volkeren, de tegenstellingen en de
onderlinge strijd der verschillende politieke stelsels, alsook de verwarring, die in de wetenschap heerst, waar zelfs de Naam van God niet
meer genoemd wordt", maar bovendien erkent Hij, dat in het communisme, „zoals in elke dwaling een element van waarheid schuilt" en Hij
laat ons niet in het onzekere, waar het gezocht moet worden, als Hij
het succes van het communisme o.m. toeschrijit aan „de onbillijke verdeling der goederen, die een ongekende ontbering van niet weinigen
ten gevolge heeft -, en aan „alle misstanden, door het liberalisme in de
economie verwekt".
Inzoverre is Divini Redemptoris o.i. nog zeer actueel. En wanneer
men niet geheel ten onrechte hiertegen in wil brengen, dat op sommige
punten onze opvattingen Loch zeker verder ontwikkeld zijn, dan zouden
we daarop willen antwoorden met de vraag: is die vooruitgang in onze
inzichten niet juist te danken aan de meer intensieve bestudering van
het communisme, waartoe de encycliek zo zichtbaar gestimuleerd heeft?
Haar actualiteit heeft echter nog een andere oorzaak. In de discussie
over een „gesprek met Moskou", die in de Nederlandse pers gevoerd
werd, is het harde woord gevallen: „U kunt Been pact sluiten met de
&live -, waarop de begrijpelijke reactie kwam: „Ik ontken, dat de communisten de duivel zijn -. Maar is daarmee alles gezegd? Aan beide
zijden is men hier o.i. door generalisering te ver gegaan en heeft men
dus niets bewezen. Van de andere kant ging men niet ver genoeg. De
tegenstander van het gesprek liet onvermeld, hoe hij tot zo'n krachtige
uitdrukking kon komen en gaf daardoor zijn tegenpartif de kans zich
aan een dieper ingaan op de kwestie al te gemakkelijk te onttrekken.
Het zij ons toegestaan dit hier alsnog te proberen.
Heel de discussie was o.i. alleen maar mogelijk, omdat we meer en
meer komen te leven in een klimaat van verdraagzaamheid en begrip,
dat ons wars maakt van tegenstellingen en scheiding. Ongetwijfeld iets
kostbaars, dat vele schone beloften inhoudt. Echter op een voorwaarde:
dat we de grenzen blijven zien. Want het gaat over een reactie tegen
vroegere eenzijdigheid en bekrompenheid en de neiging naar het andere
uiterste is dus waarschijnlijk.
Ook in de onderhavige discussie is dat gebleken. Zonder hiermee
ook maar in de verste verte persoonlijk te willen zijn hebben we meer
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dan Bens moeten denken aan wat een der personages in De Idioot van
Dostoêvskij zegt: „U lacht? U gelooft dus niet in de duivel? Ongeloof
in het bestaan van de duivel is een Franse gedachte, een lichtzinnige
gedachte". De tegenzin om in het communisme een duivels element te
zien, om het zelfs maar „godloos - te noemen was duidelijk. V andaar
dat rijkelijk breed uitmeten van de schuld, die het Westen en met name
de christenheid gehad hebben aan het ontstaan en de verbreiding van
het communisme; vandaar die zeker niet opzettelijk slecht bedoelde,
maar toch ook niet zeer voorzichtige pogingen om het materialisme en
het atheisme in de Marxistische levensbeschouwing of te zwakken.
Wat die schuld betreft, zijn onze kennis en inzicht sinds Divini Redemptoris zeker vooruitgegaan. Toch eist de rechtvaardigheid het niet
zo voor te stellen, alsof bier alles alleen van de Kerk afgehangen zou
hebben. „Nock de dwalingen van het socialisme — zegt de encycliek
— noch die van het communisme zouden overal voortwoekeren, indien
de regeerders der volkeren de leerstellingen en moederlijke vermaningen der Kerk niet versmaad hadden". Een grondige, objectieve studie
van dit stuk sociale geschiedenis der Kerk blijit nog altijd zeer gewenst.
Zo ook een dieper doordringen in de Marxistische levensbeschouwing.
Men vulle dan gerust aan wat in Divini Redemptoris wellicht ontbreekt
of althans niet met evenveel woorden wordt uitgesproken, nl. dat bepaalde tekorten van de christenheid wel degelijk het hunne er toe hebben bijgedragen om een Marxistisch materialisme en atheisme te doen
ontstaan. Maar men neme dan ook een voorbeeld aan de encycliek, die
het niet laat bij een bespiegeling over de Marxistische filosofische beginselen alleen, maar die zich tevens beroept op de maar al te duidelyke
taal der feiten.
Daarom vinden we haar actueel. En dat passen we ook toe op wat in
haar aanhef gezegd wordt: „Nooit heeft de nude, sluwe verleider opgehouden de mensen door valse beloften te bedriegen -, Wie aan het
duivelse element in het communisme voorbijgaat, die gaat aan de werkelijkheid voorbij. En het is o.i. dan ook niet toevallig, dat zoveel wat
over het „gesprek" geschreven werd, bleef hangen in goed gemeende
beschouwingen, soms zelfs in beweringen, die vrijwel altijd met de
harde feiten in botsing kwamen.
Allerlei omstandigheden, die geenszins bijkomstig zijn en toch dikwijls als onbelangrijk beschouwd worden, daargelaten, kan er natuurlijk
Been kwestie over zijn, dat ontmoetingen en gesprekken met Soy jetmensen nuttig en wenselijk geacht moeten worden, niet alleen om wat
we er zelf uit kunnen leren, maar ook om wat we hun kunnen bieden.
Ook de normale menselijke omgang met Marxisten behoeft, als hij
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nodig, nuttig of gewenst is, niet op onoverkomelijke bezwaren te stuiten.
Inderdaad, zij zijn de duivel niet, zij zijn mensen en kunnen als zodanig
recht doen Belden op een menselijke en menswaardige behandeling.
Verder dan hier is men eigenlijk niet gekomen. De voorstanders van
een gesprek met het Marxisme hebben dit althans impliciet toe moeten
geven, Coen ze hun pleidooi lieten uitmonden in een aanbeveling van
ontmoetingen en contacten op wetenschappelijk en toeristisch niveau.
Uitstekend! Onder bepaalde voorwaarden kunnen die zeker bijdragen
tot meer en groter wederzijds begrip, tot een vermindering van vooroordelen en wantrouwen. Over een zekere duur zou de som van deze
individuele resultaten misschien ook enige uitwerking kunnen hebben
aan de top. Het klinkt wel enigszins fantastisch, maar zelfs alleen maar
de hoop op vermindering der gevaarlijke spanningen mag iedere eerlijke
poging in die richting ongetwijfeld wettigen. Een gesprek met het Marxisme is dit alles echter niet.
En dat was toch de inzet van de discussie. Of in ieder geval moest in
de loop ervan juist deze mogelijkheid onder ogen worden gezien en zou
daarbij blijken, dat het gesprek met het Marxisme, d.w.z. met zijn bewuste en overtuigde vertegenwoordigers, — want men mag hier niet
vluchten in de abstractie van „het Marxisme" of het nu van de oude of
van de jonge Marx is — dat het gesprek met hen onmogelijk is. Daar
helpen al onze goede en onverdachte bedoelingen, al onze min of meer
verantwoorde schuldbekentenissen en concessies niet aan. De eerste en
voornaamste oorzaak van die onmogelijkheid is, dat de Marxist niet
met ons kan praten. Niet vanwege een of ander partifverbod, maar uit
hoofde van zijn ideologie, voor wie het totaal geen zin heeft te praten
met vertegenwoordigers van stelsels, die voor de verdere geschiedenis
der mensheid hebben afgedaan. Bereikt men in het gesprek een punt,
waar de Marxist naar ons en naar onze opvattingen begint te luisteren,
ze als gelijkwaardige produkten van de menselijke geest gaat beschouwen en ze als zodanig tegen de zijne gaat afwegen, dan gaat hij al niet
meets als Marxist te werk, dan is er een bres geslagen. Dit te bereiken
kan men zich bij het gesprek met de Marxisten als doel stellen, rnaar
dan dient men voorbereid te zijn op grote moeilijkheden en zeer waarschijnlijk op bittere teleurstellingen.
Nog eens: ook de echte Marxist is geen duivel. Maar hij is de Bevan-gene en het slachtoffer van een leer, die zich verwezenlijkt heeft in een
systeem, dat maar al te veel trekken draagt van duivelse afkomst. En
daarom: als men onder het motto „gesprek met Moskou" propaganda
wil maken voor meer studie, meer begrip van het communisme, voor
meer menselijke contacten, waar die redelijk verantwoord zijn, voor
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ontmoetingen en anderszins, die een toenadering ook en juist tot de
communistisch geregeerde volken kunnen bevorderen, dan behoeft dat
geenszins bij voorbaat en per se afgewezen te worden.
Maar nooit vergete men, dat intussen het systeem vooralsnog blijit
voortbestaan met al zijn negatieve en onaanvaardbare aspecten. Dit
rechtvaardigt zeker niet iedere vorm van anti-communisme. Wel verplicht het tot waakzaamheid en zelfs tot een strijd, die zowel aanval als
verdediging kan betekenen, ook al denken we daarbij niet aan oorlog.
Maar het communisme heeft ons de strijd aangedaan en in het nieuwe
program van zijn Sovjet-russische partij verklaart het of ficieel, dat die
strijd doorgaat ondanks of zelfs dank zij de vreedzame coêxistentie.
Terecht huivert men van het wantrouwen, dat de mensheid beheerst.
Begaat men echter geen noodlottige vergissing door de oorzaak ervan
alleen maar te zoeken in de aan beide zijden steeds hoger opgevoerde
bewapening? Kan er iets anders dan wantrouwen in ons zijn t.o.v. een
systeem en zijn bewuste aanhangers en vertegenwoordigers, als ze ons
principieel geen vertrouwen schenken, al onze bedoelingen en daden
per se altijd verkeerd uitleggen, bij voorbaat ieder middel goedkeuren
dat hun doel dient, en deze beginselen met gruwelijke consequentie
doorvoeren, zoals nu al een kleine halve eeuw gebeurt? Wie deze harde
feiten niet kent of er niet in gelooft en toch wil pleiten voor een „gesprek - of er aan mee wil doen, staat op een zeer onwerkelijke basis en
loopt zeer ernstig gevaar zichzelf en eventueel anderen te misleiden.
En evenmin vergete men, dat volgens het Evangelie een bepaald
soort duivels niet uitgedreven wordt tenzij door gebed en vasten, dat
wil in dit geval zeggen: ware godsdienstige vernieuwing en verdieping
aan de ene kant en grote of fervaardigheid, die heel de mensheid omvat,
aan de andere kant.

M. DIERICKX S.J.

Panagia Kapulu of
Meryem Ana
Het Woonhuis van 0. L. Vrouw bij Ephese

0

P 17 oktober 1961 stonden wij te Panagia Kapulu (= Poort, Huis
van de Alheilige) 5 km van het oude Ephese, in de Bergen, bij
een kapel gebouwd op de plaats waar 0. L. Vrouw de laatste jaren van
haar leven zou hebben doorgebracht. Het is een heerlijk plekje, 443 m
hoog, te midden van oude bomen, boven een kabbelende bron, tegen de
berghelling van de beboste Bulbul Dagh, met een prachtig zicht op de
helblauwe Middellandse Zee in de diepte. Pere Joseph van de Petits
Freres du Pere de Foucauld, die daar met een confrater de zorg over
het heiligdom heeft, vertelde mij wondere verhalen over deze bedevaartplaats. In 1956 waren er 20.000 bedevaartgangers geweest, in 1960
bijna 50.000, waaronder 28 Nederlanders en 25 Belgen in de maand
augustus, in 1961 zou het tegen de 70.000 lopen. De meerderheid van
de bedevaartgangers zijn moslims, een deel zijn orthodoxe christenen
en een deel katholieken. Het is de enige bidplaats ter wereld waar de
aanhangers van de drie grote godsdiensten die Jezus en Maria vereren,
samen komen bidden. Toen hoorde ik van talrijke wonderen die hier
vooral sinds een tiental jaren gebeuren. Dit alles moet wel een diepe
indruk maken. Hier vindt men niet de drukte van een Lourdes of de
grootstadsomgeving van een Rome; alleen een gerestaureerde Byzantijnse kapel te midden van het groen der bomen, een winkel voor vrome
souvenirs, en verderop een resthouse en een klein hotel. De stilte en de
rust van de plaats stemmen tot bidden.
Een maand later was ik te Jeruzalem. Daar toonde men mij in het
Cedrondal, in de staat Jordanie, het graf van 0. L. Vrouw, en op de
Sionberg, in de staat Israel, de mooie kerk van de Dormitio, opgericht
op de plaats waar 0. L. Vrouw zou geleefd hebben na de nederdaling
van de H. Geest en gestorven zou zijn, „ingeslapen - . Al had Mgr.
Descuffi, aartsbisschop van Ismir (Smyrna)), mij nog zo de lof gezongen
van Panagia Kapulu, een zware twijfel rees in mij op: waar heeft nu
0. L. Vrouw de laatste jaren van haar leven doorgebracht, en waar
heeft zij haar leven geeindigd? Dit kan een christen toch niet onverschillig laten. Toen heb ik mij verdiept in tal van Duitse en Franse
geschriften (wij kennen geen enkel Nederlands geschrift hierover) , die
Panagia Kapulu of Jeruzalem verdedigen. Wij willen hier trachten,
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zonder overdreven wetenschappelijke beschouwingen, maar Loch degelijk gemotiveerd, uiteen te zetten wat ons als het meest waarschijnlijk
voorkomt.
Het graf en het huis van 0. L. Vrouw te jeruzalem
In de Handelingen der Apostelen (1, 14) horen wij het laatst van
Maria spreken, waar zij, kort voor de nederdaling van de H. Geest,
met de apostelen bidt in het cenakel, dat naar een vaste overlevering op
de Sionberg lag. Verder is er in de hele H. Schrift geen enkele aanduiding meer te vinden over het verdere leven van de H. Maagd. Ook uit
de eerste eeuwen van de Kerk zijn geen getuigenissen over haar bewaard. Blijkbaar wilden de apostelen en hun opvolgers de volle aandacht op de Godszoon vestigen, en slechts later is de devotie tot zijn
menselijke moeder ontstaan. In de loop van de vierde eeuw, Coen de
Arianen de godheid van Jezus loochenden, kwam zij echter meer en
meer op de voorgrond. In 43 riep het concilie van Ephese haar plechtig uit tot Theotokos, de Moeder Gods.
Er zijn verschillende reisverhalen bewaard van pelgrims, die na de
vrijmaking der Kerk in 313 het H. Land bezochten: geen enkele spreekt
van een graf of een huis van Maria. Eusebius van Caesarea, omstreeks
265 in Palestina geboren, sinds 313 bisschop van Caesarea en gestorven
in 340, kent niets dergelijks. De pelgrim van Bordeaux in 333, of de
H. Cyrillus, bisschop van Jeruzalem (t 386), evenmin. De bedevaartster Aetheria, die omstreeks 385 Palestina bezocht en een kleurrijk
verhaal van haar hele bedevaart heeft nagelaten, vermeldt drie kerken
op de berg Sion, maar geen Mariawoning of Mariagraf. De waarschijnlijk nog tot de 4e eeuw behorende Eucherius, die een werk over Jeruzalem schreef, spreekt evenmin van een graf van de Heilige Maagd. De
H. Epiphanius (315-403) , die uit de streek van Jeruzalem stamt en
daar minstens veertig jaar heeft doorgebracht, en de H. Hieronymus,
die van 386 tot 420 in het twee uren zuidelijk geleg en Bethlehem heeft
geleefd, kennen geen dergelijk graf. Paula en haar dochter Eustochium,
die een klooster in Bethlehem hebben gesticht, sommen in een brief in
het begin van de vijfde eeuw, aan hun vriendin Marcella alle heilige
plaatsen van Palestina op, waaronder ook een graf van David, maar
kennen geen graf van Maria. De twee keizerinnen Helena in de vierde,
en Eudokia in de vijfde eeuw, die zoveel voor de HH. Plaatsen hebben
gedaan en verschillende kerken hebben opgericht, hebben zich niet
bekommerd om een graf van Maria. Pas in de tweede helft van de
vijfde eeuw duikt opeens een verhaal op dat Maria begraven werd in
het Cedrondal bij Gethsemani, waar haar Zoon zijn doodstrijd heeft
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gestreden. Boven dit graf werd dan een Mariakerk opgericht. Zo kunnen de pelgrims ook in onze dagen in de orthodoxe kerk langs een
lange trap afdalen en, met de schaarse verlichting van een kaars, het
donkere „graf van Maria" bezoeken.
Het apocriefe geschrift De transitu Beatae Mariae, waarvan de oudste
tekst uit de vijfde eeuw dagtekent, vermeldt echter niet alleen een graf
van Maria in het oosten der stad (het Cedrondal), maar ook een huis
van Maria in het westen der stad (de berg Sion). De pseudo-Hieronymus bestrijdt omstreeks 600 dit geschrift, maar neemt aan dat het graf
van Maria in het dal van Gethsemani ligt. Omstreeks 570 begint men
van een huis van Maria in het westen van de stad to spreken. Nu had
bisschop Juvenalis van Jeruzalem omstreeks 450 een Mariakerk gebouwd, de oudste van heel Palestina, op de plaats waar, volgens de
apocriefe evangelien, Maria op haar weg van Jeruzalem naar Bethlehem
even had gerust: de Kathisma-Kerk. In de zesde eeuw heeft men hier
niet alleen het rusten van Maria gevierd, maar haar dormitio, haar
afsterven. Pas Patriarch Sophronius (t 638) zegt duidelijk dat Maria
in het huis van Joannes op de berg Sion heeft gewoond. Van nu of aan
is er een vaste traditie, dat de dormitio of tenhemelopneming plaats
heeft gehad op de Sionberg.
Wie de HH. Plaatsen in Jeruzalem en het H. Land heeft bezocht,
weet dat men daar alle gebeurtenissen uit het evangelie concreet kan
aanwijzen. De Calvarieberg, het H. Graf, de tempelplaats, Gethsemani,
de vijver van Bethesda, de vijver van Siloe, de berg der Olijven, Bethanie, Bethlehem, Nazareth, en nog een paar plaatsen staan wel volledig
vast. De twijfel begint al met het situeren van Lithostrotos, het huis van
Caiphas, de grot van Bethlehem, de Boodschapsgrot van Nazareth,
enz. Dat neemt niet weg dat men u de plaats aanwijst, waar Jozef en
Maria hebben gewoond, waar Jezus in de Jordaan werd gedoopt, waar
Hij zijn veertigdaagse vasten heeft gehouden, waar Hij de broodvermenigvuldiging heeft verricht, het stuk rots waarop Hij zijn doodstrijd
heeft gestreden, de plaats waar de vrouwen stonden toen Hij aan het
kruis hing, de plaats waar zijn lichaam werd gebalsemd, de plaats waar
Hij ten hemel opsteeg, enz. De graven van Lazarus, van David en van
de drie patriarchen kunt u bezoeken. Toen nu vooral vanaf de vijfde
eeuw de pelgrims naar het H. Land stroomden, moest men ook de plaats
kunnen aanwijzen waar 0. L. Vrouw had geleefd en begraven was.
Waarom het graf plaatsen in het Cedrondal of Josaphatdal? Omdat,
zegt Modestus, patriarch van Jeruzalem (t 634), de profeet daar het
oordeel der volkeren last plaatshebben. En de dormitio moest gebeuren
in een huisje vlak bij het cenakel, waar Jesus zijn laatste vrije levensuren
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met zijn discipelen heeft doorgebracht, en zich volledig heeft geschonken in de Eucharistie, waar Hij aan zijn discipelen is verschenen en
waar de H. Geest over de apostelen, de discipelen en de H. Moeder
zelf is neergedaald: een heiliger plaats voor een huis van Onze Lieve
Vrouw kon men niet vinden.
Als men dit alles met een kritisch oog bekijkt, moet men zeggen, met
alle eerbied voor alle zogenaamde HH. Plaatsen: de traditie ontstaat te
laat om vertrouwen te verdienen. Wanneer de schaarse gelovigen van
Rome de herinnering aan de plaats waar de H. Petrus en de H. Paulus
begraven werden, trouw hebben bewaard, kan men zich dan voorstellen
dat de christenen van Palestina in de vierde en vijfde eeuw de herinnering hadden verloren aan het graf van 0. L. Vrouw? Indien er geen
enkele plaats ter wereld aanspraak op maakte, het huis en het graf van
Maria te bezitten, zou men nog vrede kunnen nemen met het vrome
geloof in de Mariaplaatsen te Jeruzalem. Maar Ephese doet sterke
motieven gelden.
Het huis van Maria te Panagia Kapulu bij Ephese
Rekening houdend met de gemaakte opwerpingen tegen Panagia
Kapulu, zullen wij systematisch te werk gaan.
Men neemt geredelijk aan dat Maria 63 of 72 jaar oud is geworden.
Indien zij bij de geboorte van Jezus 15 jaar oud was, zoals men ook
gewoonlijk aanneemt en indien Jezus in 5 voor onze jaartelling is geboren, moet Maria omstreeks 43 of 52 zijn gestorven.
Op zijn kruis vertrouwde Jezus zijn Moeder aan de goede zorgen van
de apostel Sint-Jan toe (Jo. 19, 27). Wij kunnen niet anders dan aannemen dat Sint-Jan steeds een bijzondere zorg voor Maria heeft gehad.
Een eerste belangrijke vraag is: waar verbleef Sint-Jan na de nederdaling van de H. Geest tot aan het Concilie van Jeruzalem in 50? In de
H. Schrift, noch in de Handelingen van de Apostelen, noch in de brieven van Paulus of van anderen, vinden wij daar rechtstreeks gegevens
over. Volgens de overlevering hebben de apostelen de toenmalige bekende wereld onder elkaar verdeeld voor hun evangelisatie. Zoals Eusebius,
bisschop van Caesarea, in zijn Kerkgeschiedenis in het begin der vierde
eeuw schrijft: „aan Joannes viel Asia ten deel, en na daar verder geleefd
te hebben, stierf hij te Ephese" (III, 1); met Asia moet het deel van
Klein-Azie bedoeld zijn, waar de zeven Kerken van de Apocalyps of
Openbaring stonden: Ephese, Smyrna en Pergamum, Thyatira, Sardes,
Philadelphia en Laodicea. In deze streken moet Joannes reeds vroeg
gewerkt hebben, vooral dan onder de Joden-christenen, en er een beslissende invloed hebben uitgeoefend. In de tweede eeuw immers zou
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bisschop Polycarpus van Ephese tegenover paus Victor de traditie
verdedigen van het paasfeest op de 14e nisan, die ze van de apostel
Joannes hadden overgenomen, terwijl het afwijkend gebruik van Rome
op Petrus en Paulus terugging.
In Jeruzalem waren de Joden tot aan de verwoesting van de stad in
70 zeer machtig. Herhaaldelijk vervolgden ze de christenen. In 36 of 37
stenigden ze Stephanus (Act. Ap. 6-7). „Nog op diezelfde dag brak er
een hevige vervolging tegen de kerk van Jeruzalem los; en alien verspreidden zich over het land van Judea en Samaria, behalve de apostelen. ( . . .) Ook Saul woedde tegen de Kerk, hij drong de huizen binnen
en sleepte mannen en vrouwen weg, om ze gevangen te zetten" (Act.
Ap. 8, 1 en 3). Hij trok zelfs naar Damascus „om alle lieden van dat
soort, mannen zowel als vrouwen, geboeid naar Jeruzalem te voeren (Act. Ap. 9, 2). Saul bekeerde zich en werd Paulus; hij trok Brie jaar
naar de woestijn, kwam in Jeruzalem terug in 39, en ontmoette er Petrus
„maar van de andere apostelen heb ik niemand gezien dan Jakobus ( Gal. 1, 19), de broeder van Jezus. Joannes was dus blijkbaar op missiereis. In 40-44 ontketent Herodes Agrippa een echte vervolging in
Jeruzalem; hij laat Jakobus de Meerdere, de broeder van Sint-Jan,
onthoofden, en als hij merkt dat dit de Joden aangenaam is, laat hij ook
Petrus gevangen nemen, maar deze wordt op wonderbare wijze uit de
gevangenis bevrijd (Act. Ap. 12). Petrus laat wel een boodschap brengen aan Jakobus de Mindere, maar Joannes wordt niet vermeld (Act.
Ap. 12, 17). Weer blijkt Sint-Jan op reis te zijn. Pas op het Concilie
van Jeruzalem in 49 of 50 vinden we hem te Jeruzalem terug. Men kan
zich de vraag stellen, waar Sint-Jan in de jaren 37-49 vertoefde. Was
hij niet in Asia, dat hem als missiegebied was toegevallen? Is het niet
mogelijk dat hij de Moeder Gods heeft meegenomen, toen het leven der
christenen, en speciaal van de moeder van de Gekruisigde, er niet meer
in veiligheid was. Het was toch zeer eenvoudig, hetzij de Romeinse
heirbaan van Jeruzalem naar Ephese te volgen, hetzij te Caesarea in
Palestina de boot te nemen naar Ephese, toen een zeehaven, waar een
joodse kolonie was. Er was trouwens voortdurend verkeer tussen Palestina en de vele joden in de diaspora. Maria was toen hoogstens 60 jaar
en toch niet zo oud dat zij zo'n reis niet meer aan kon.
Tegen de activiteit van Sint-Jan in die jaren is er an grote opwerping: Paulus werkte in 53-56 te Ephese (Act. Ap. 19), en men heeft bij
het lezen van het verhaal van zijn prediking aldaar niet de indruk dat
Sint-Jan hem is voorafgegaan, nog afgezien van het feit dat Paulus
nooit op het arbeidsveld van een andere apostel werkte (Rom. 15, 20).
Hierop kan men het volgende antwoorden: toen Paulus een paar jaar
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vroeger met Timotheus Klein-Azie doorkruiste, „trokken ze Phrygie en
de streek van Galatie door, omdat de Heilige Geest hen belette het
woord in Asia te voeren" (Act. Ap. 16, 6), blijkbaar, zo meent de
H. Chrysostomus, omdat Asia aan Sint-Jan was voorbehouden. Daarenboven, wanneer Paulus in 56 aan de Corinthiers schrijft (I Cor. 16,
19), zegt hij: „De gemeenten van Asia groeten u"; ofschoon hijzelf
enkel Ephese schijnt te hebben aangedaan, zijn er christenen in de
andere steden van Asia, die dus door een andere apostel zijn bekeerd,
waarschijnlijk door Sint-Jan. Al deze gegevens kan men onderbrengen
in de hypothese: Na een kart verblijf in de havenstad Ephese, de cultusplaats van Artemis, is Sint-Jan in 37-49 het land van Asia dieper
binnengedrongen en heeft hij zich gericht tot de joden, terwijl Paulus
de heidenapostel was. Trouwens Paulus vermeldt nooit de werkzaamheid der andere apostelen (Rom. 15, 18), ook niet die van Petrus, die
zeker te Rome gewerkt had vsziOr Paulus er aankwam. Na zijn vertrek
uit Ephese stelde Paulus er Timotheus aan, die reeds in 65 stierf.
Waarschijnlijk zal Joannes zich slechts daarna definitief te Ephese
gevestigd hebben. In elk geval heeft hij er zulke hechte sporen nagela
ten dat hij later als de stichter van de kerk van Ephese beschouwd
werd.
Uit dit lange exposé is o.i. wel duidelijk geworden dat Sint-Jan de
Moeder Gods naar Ephese heeft kunnen meenemen en haar in de bergstreek bij Ephese een veilig onderkomen verschaffen, waar wellicht ook
zijn moeder Maria Salome en Maria Magdalena, wier graf te Ephese
getoond wordt, toen verbleven. Zoals recente archeologische opgravingen hebben aangetoond, was Panagia Kapulu in die tijd niet zo'n verlaten streek als in onze dagen, want er zijn talrijke sporen ontdekt van
een Romeinse nederzetting. De Byzantijnse kerk, die uit de 6e of 7e
eeuw dagtekent, omsluit de oude grondvesten van een huffs die dezelfde
eigenschappen vertonen als de bouwwerken in de omtrek en kunnen,
naar archeologen getuigen, uit de eerste eeuw zijn.
In de Openbaring schreef Sint-Jan: „En toen de Draak zag dat hij
op aarde was neergesmakt, ging hij de Vrouw vervolgen, die het Kind
had gebaard. Maar aan de Vrouw werden de twee vleugels van de
adelaar gegeven, om te vliegen naar de woestijn, naar de plaats waar
zij gevoed wordt een tijd, twee tijden en een halve tijd, buiten bereik
van de slang" (12, 13-14). Dacht Sint-Jan hierbij aan Panagia Kapulu,
verborgen in de Bergen bij Ephese?
Nu rest ons de lichtere taak de verschillende sporen te vermelden die
het verblijf van Maria te Panagia Kapula in de geschiedenis heeft nagelaten, of, zo men wil, de bewijzen of aanduidingen van haar verblijf
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op die plaats. De reeds vermelde Epiphanius, bisschop van Salamis op
Cyprus, schrij ft in 376, dat men over de laatste levensjaren van Maria
niets weet. „Indien iemand meent dat ik hem bedrieg, dat hij de Heilige
Schrift doorlope. Hij zal er niets vinden, noch dat Maria gestorven is,
noch dat zij niet gestorven is, noch dat zij begraven werd, noch dat zij
niet begraven werd. Men ziet wel dat Sint-Jan Asia heeft doorkruist,
maar er wordt niet gezegd dat hij Onze Lieve Vrouw met zich heeft
meegebracht". Epiphanius loochent dus niet dat Sint-Jan nog gedurende het leven van Maria naar Asia is getrokken; hij vermeldt de
overtuiging van zijn tegenstanders dat Sint-Jan Maria met zich heeft
meegebracht, maar kan hierop enkel antwoorden dat er geen bewijzen
voor zijn in de H. Schrift. Indien deze Epiphanius, geboren en getogen
in Palestina, ook maar het minste bewijs had kunnen aanvoeren van een
leven en sterven van Maria in Palestina, had hij het in zijn strijd tegen
de Antidikomarianieten zeer zeker gedaan. Op de bewering dat Maria
naar Asia is getrokken, kan hij alleen antwoorden dat de H. Schrift
niets dergelijks vermeldt!
De eerste kerk ter ere van Maria die wij kennen werd in het midden
der vierde eeuw midden in Ephese gebouwd op de puinen van een
reusachtige heidense bouw. Vroeger meende men dat het een dubbelkerk was aan Sint-Jan en aan Onze Lieve Vrouw toegewijd, maar de
opgravingen van het Archeologisch Instituut van Wenen in 1932 hebben duidelijk aangetoond, dat de zogenaamde dubbelkerk eigenlijk uit
twee verschillende kerken bestaat, die pas in de 6e en 7e eeuw op de
puinen van een enkele kerk uit de tweede helft van de vierde eeuw zijn
gebouwd.
In deze Mariakerk zetelde in 431 het IIIe Algemene Concilie, het
Concilie van Ephese, dat Maria plechtig tot Theotokos, tot Moeder
Gods uitriep. Waarom zetelde het Concilie nu precies te Ephese? Van
de eerste acht algemene Concilies, die alle in het Oosten plaatsvonden,
zijn er zeven gehouden te Constantinopel of in de buurt van Constantinopel, te Chalcedon of Nicea. Aileen voor dit ène Concilie, het Mariaconcilie, koos de keizer Ephese uit op vele honderden kilometers van de
hoofdstad. Was Ephese misschien bekend als de stad in wier buurt
Maria had geleefd of was gestorven?
De concilievaders deelden aan de clerus en het yolk van Constantinopel, waar Nestorius, de hier veroordeelde ketter, bisschop was, mee:
„Nestorius, de vernieuwer van goddeloze ketterijen, is in de streek van
Ephese op dezelfde plaats gekomen, waar vroeger de theoloog (apostel
en evangelist) Joannes en de H. Maagd Maria Moeder Gods, hij heeft
zich van de verzameling der HH. Vaders afgezonderd . . . . en is ver-
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oordeeld". Er ontbreekt duidelijk een woord; over dit weggelaten werkwoord werd reeds oneindig veel geschreven. Een Griekssprekende zei
mij: dit is een gewone ellips in onze taal wanneer bij het tweede onderwerp hetzelfde werkwoord komt als bij het eerste; de zin zou dus zijn:
Ephese, waarheen Sint-Jan en de Moeder Gods gekomen zijn 1 ). Als
dit juist is, zou het Concilie van Ephese zelf voor de aanwezigheid van
Maria te Ephese getuigen. In elk geval kan er in hun tekst geen sprake
zijn van „de kerk van Joannes en van de H. Maagd", zoals sommigen
vroeger beweerden, allereerst omdat in een tiental andere teksten altijd
„kerk- vermeld wordt, en vervolgens omdat de recente opgravingen
hebben bewezen dat er toen geen „dubbelkerk-, aan Sint-Jan en Onze
Lieve Vrouw toegewijd, bestond, maar alleen de ene kerk van Onze
Lieve Vrouw. De kerk van Sint.-Jan, waar het graf van Sint-Jan is
teruggevonden, staat op twee km afstand, in het huidige Selcuk.
De Jakobieten van Syrie, monofysieten, die zich in 1140 bij de Katholieke Kerk aansloten, en veel dichter bij Jeruzalem wonen dan bij
het verre Ephese, komen in de middeleeuwen op voor de woonplaats
van Maria te Ephese, in een tijd toen de wijd verspreide apocriefen, die
Jeruzalem als woonplaats aanduiden, overal triomfeerden. In de 9e
eeuw getuigt dit Moses bar Kepha, als bisschop van Mossoul Severinus
genoemd (j- 903), en in de 12e eeuw Dionysius bar Salibi, metropoliet
van Amida (t 1171 ). Michael de Syrier (t 1199), patriarch van Antiochie, schrijft: „Johannes predikte in Antiochie. Daarop ging hij naar
Ephese, en de Moeder van onze Heer begeleidde hem. (. . . .) Hij legde
de zalige Maria in het graf, maar niemand weet waar hij haar begroef".
Een eeuw later herhaalt dit bisschop Gregorius bar Hebraeus (-I- 1286),
de veelzijdigste van alle christelijke Aramese schrijvers. Steunden deze
Syriers op een mondelinge overlevering, of interpreteerden zij de uitspraak van het Concilie van Ephese, die wij boven citeerden?
In de 16e-18e eeuwen namen de kerkhistorici Baronio, Cornelius a
Lapide, Tillemant, Don Calmet en Ruinart een verblijf van Maria te
Ephese aan. En Paus Benedictus XIV (1740-1758) schrijft in zijn tractaat over de HH. Mysterien, wanneer hij op Goede Vrijdag de woorden van het Evangelie „accepit eum in sua", „Sint-Jan nam haar bij
zich op" commentarieert: „Toen Sint-Jan naar Ephese vertrok, nam hij
1 ) Ed. Delebecque maakte een grammaticale studie van deze zin (Sur une lettre du
concile d'Ephese (431), in Bulletin de l'Association Guillaume Budê, IV, 2, juin 1956,
p. 74-78) en geeft als besluit van zijn geleerd exposé een vertaling van de Griekse
zin: „C'est pourquoi Nestorius, le rdnovateur de l'heresie impie, aprês are arrive
dans le pays des Ephèsiens, a l'endroit oii arrivêrent Jean le theologien et la Sainte
Vierge Marie mere de Dieu, parce qu ill si etait sêparê du concile des saints pêres et
evêques et qu'en raison dune conscience mauvaise it n'avait osê comparaltre, a ete,
aprês trois citations .... condamnr.
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Maria mee; en vandaar steeg de Gelukzalige Moeder ten hemel op".
Er schijnt in het Nabije Oosten wel een taaie mondelinge traditie
bestaan te hebben, die het fejt van de woonplaats van Maria bij Ephese
trouw van geslacht op geslacht heeft overgeleverd. In het bergdorp
Kirkindjê, nu Serindje, op 16 km afstand van Ephese, leefde een kolonie christenen, uit Ephese daarheen gevlucht bij de invallen van de
muzelmannen, in de hoge middeleeuwen. Ofschoon de liturgische Boer
ken van de Orthodoxe Kerk Jeruzalem als de sterfplaats van de Moeder
Gods aanduiden, kwamen de orthodoxe christenen van dit bergdorp
sinds onheuglijke tijden op 15 augustus ter bedevaart naar Panagia
Kapulu, om daar het afsterven en de hemelvaart van Onze Lieve Vrouw
te vieren. De Turks-Griekse oorlog van 1922 heeft deze christenen
verstrooid, maar in juli 1959 kwamen nog zes van hen uit Athene naar
Panagia Kapulu ter bedevaart.
In de jaren 1880-1890 heeft men verscheidene getuigenissen opgetekend van orthodoxen en moslims uit de omtrek van Ephese, die met
alle stelligheid beweerden dat Maria in de bergen bij Ephese gestorven
was. Al wie weer hoe trouw de Oosterlingen, tot voor kort meest alien
analfabeet, oude tradities bewaren, kan deze mondelinge overlevering
naar waarde schatten.
In ons expose komen wij nu op een punt waarop de lezers zeker
uiterst verschillend zullen reageren. Ziehier een eigenaardig felt. De
Westfaalse augustijnernon Anna Katharina Emmerich (1774-1824),
die de stigmata had, heeft aan haar secretaris, niemand minder dan
Clemens Brentano, haar visioenen over de laatste levensjaren en de
glorievolle Tenhemelopneming van Onze Lieve Vrouw gedicteerd. Deze
visioenen verschenen in 1852 voor het eerst in druk. Er is oneindig over
gedebateerd om te weten in hoever de fantasierijke dichter Clemens
Brentano de visioenen getrouw heeft weergegeven. Anderzijds is geen
christen verplicht privê-visioenen als geloofwaardig te beschouwen,
zelfs niet de verschijningen van het H. Hart aan Margareta Maria
Alacoque of de verschijningen van de Onbevlekte Ontvangenis aan
Bernadette Soubirous, en zeker zal geen geschiedschrijver op visioenen
steunen om een feit te staven. Toch valt niet te negeren dat de Emmerich-vereerder Julien Gouyet, aan de hand van de optekeningen door
Brentano, in 1881 Panagia Kapulu ontdekte. Toen hij dit de aartsbisschop van Smyrna en de lazaristen aldaar meedeelde, klopte hij aan
dovemans deur. Er gebeurde niets.
Tien jaar later, in juli 1891, ondernam de lazarist Henri Jung, voiledig onafhankelijk van Gouyet, dezelfde speurtocht. Met drie gezellen
trokken zij zuidwaarts van Ephese de bergen in, en met de tekst van
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Anna Katharina Emmerich in de hand, kwamen zij ten slotte bij de
puinen van een kerkje, dat later bleek Panagia Kapulu te zijn, en waren
overtuigd de plaats gevonden te hebben door de zienster zo duidelijk
beschreven. Wel klopt niet alles: zo zegt de non dat men in de zee een
menigte eilanden ziet liggen, terwijl er alleen het eiland Samos ligt;
maar wie de berg hoger beklimt — en ik heb zelf de proef genomen —
meent verscheidene eilanden te zien liggen, doordat de in zee uitspringende schiereilanden van dit bergachtig eiland de indruk wekken even
zovele eilanden te zijn. De tegenstanders van Panagia Kapulu hebben
beweerd dat de Westfaalse zienster een reisverhaal met de beschrijving
van die plaats moet gekend hebben, maar men heeft tot nog toe geen
dergelijke beschrijving kunnen vinden. Welke was niet de verrassing
van de ontdekkers toen zij op 15 augustus een grate groep pelgrims
daar ter bedevaart zagen komen. Ondervraagd, bleken het christenen
van Kirkindjê te zijn die er hun jaarlijkse bedevaart hielden. Nu bleef
verdere twijfel niet goed meer mogelijk.
Op het eind van dit kritisch exposé' menen wij te mogen besluiten
dat, naar alle waarschijnlijkheid, Onze Lieve Vrouw in de buurt van
Ephese haar laatste levensjaren heeft doorgebracht en daar ten hemel
is opgenomen. Iedereen begrijpt zeer gemakkelijk dat men te Jeruzalem,
waar men zovele heilige plaatsen aanwijst, ook zonder bewijzen, een
graf en een woonplaats van de H. Maagd is gaan lokaliseren, maar
men begrijpt moeilijk dat in de omtrek van Ephese een dergelijke traditie
is kunnen ontstaan zonder degelijke motieven. Daarenboven zien wij
pas op het eind van de vijfde eeuw voor het eerst een graf van Maria
vermeld, en een waning van Maria nog eens een eeuw later; voor
Ephese hebben wij echter reeds in de tweede helft der vierde eeuw een
geschreven getuigenis, en in 431 een bevestiging door een concilie.
Misschien zal een verder archeologisch onderzoek van Panagia Kapulu,
waarin o.a. een haardvuur is ontdekt, meer zekerheid brengen, maar nu
reeds kunnen wij tot hoge waarschijnlijkheid besluiten.
De bedevaartsplaats Panagia Kapulu of, sinds 1959, Meryam Ana
Vanaf 1896 hadden er af en toe bedevaarten plaats naar Panagia
Kapulu, maar de oorlog van 1914 stelde hier een bruusk einde aan. De
huizen ter plaatse werden in de twee wereldoorlogen verwoest, en zelfs
van het huis van 0. L. Vrouw bleven slechts de vier muren recht staan:
men kon denken dat het nu met deze bedevaartsplaats gedaan was.
Toch kwamen er nog af en toe pelgrims, zoals Mgr. Roncalli, toen
apostolisch delegaat in Bulgarije en nu Joannes XXIII, in juni 1931, bij
de herdenking van het Concilie van Ephese. De afkondiging van het
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dogma der Tenhemelopneming van Maria op 1 november 1950 bracht
echter het keerpunt. De Zwitserse priester Dr. Karl Geschwind kon
van de Turkse regering verkrijgen dat een brede autobaan van het
station van Selcuk naar Panagia Kapulu in de bergen werd aangelegd:
deze mooie baan waarop twee autobussen elkaar gemakkelijk kunnen
kruisen, stijgt met brede bochten omhoog en heeft als terminus het
heiligdom zelf. Met het door Dr. Geschwind verzamelde geld kon Mgr.
Descuffi, aartsbisschop van Izmir (Smyrna)), het kerkje restaureren en
op de zondag na Maria-Tenhemelopneming, 19 augustus 1951, plechtig
inzegenen. Nooit had de bergeenzaamheid van Panagia Kapulu zulk
een toevloed van mensen gezien. Onder de drieduizend personen was
er zelfs een minister uit Ankara, de gouverneur van Izmir, de directie
van pers, radio en verkeer, en filmoperateurs en reporters uit de hele
wereld. Radio Ankara zond zelfs de Frans-Turkse preek van Mgr.
Descuffi uit.
De oude naam Panagia Kapulu, vaak Panaya Kapulu geschreven, is
een hybride naam: hij bestaat uit het Turkse woord Kapulu: poort, huis,
en het Griekse woord Panagia: Alheilig. Is het niet opvallend dat deze
plek sinds oeroude tijden zo heet? De Turkse regering heeft in 1959 de
naam veranderd in Meryam Ana Evi, „Huffs van Moeder Maria" of
korter in Meryem Ana, „Moeder Maria", en de berg zal niet langer
Bulbul Dagh, maar Meryem Dagh, Marienberg, heten.
De laatste jaren neemt het aantal bedevaartgangers voortdurend toe.
Afgezien van vijf miraculeuze genezingen tussen 1897 en 1906 hadden er de laatste tien jaar talrijke wonderbare genezingen plaats. Ziehier enige van de merkwaardigste.
Toen op 19 augustus 1951 het kerkje van Panagia Kapulu werd
ingewijd, waren de echtgenoten Khury van Izmir aanwezig. Hun dochter had de pottziekte, tuberculose aan de ruggegraat; ook twee wervels
van de ruggegraat en twee ribben waren misvormd en een fistel scheidde voortdurend etter af. De echtgenoten Khury baden vurig voor de
genezing van hun dochter en namen water uit de Mariabron mee. Toen
zij om 10 u. 's avonds thuiskwamen wasten zij de zieke ledematen van
hun dochter met dit water: de kranke sliep vier uren rustig en stond
volledig genezen op! Een latere rontgenfoto toonde dat alle misvormingen verdwenen waren. De aartsbisschop van Izmir Mgr. Descuffi liet
het geval grondig onderzoeken en daar vijf van de zes dokters verklaarden dat een natuurlijke genezing uitgesloten was, verklaarde hij
in een decreet van 10 maart 1955 dat de plotselinge genezing van juf fr.
Khury een echt wonder was.
Luitenant-kolonel-in-rust Ahmet Tevfik Unalp verklaarde dat hij
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sinds zes jaar een zeer streng regiem volgde tegen een gezwel aan de
galblaas; na een verblijf van vier dagen in Panagia Kapulu in 1954 was
hij volledig genezen en kan sindsdien eten wat hij wenst. De heer Galip
Agya, elektricien te Izmir, 60 jaar oud, verklaarde op 17 september
1956 dat hij het jaar te voren, na van het water van Panagia gedronken
te hebben, genezen werd van astma en angina pectoris. Mevr. Nasiba
Devrim van Milas, die sinds vier jaar een gezwel in de buik had, wat
dikwijls braken veroorzaakte, en door dokters vergeefs werd verzorgd,
werd in juli 1959 genezen: het gezwel verdween en alles werd normaal.
De kleine Nadia Giudice, geboren met een dijbeen zonder knobbel, wat
haar dwong een apparaat te dragen, consulteerde op 23 februari 1959
een specialist die tot een beenoperatie besloot; zij kwam met haar moeder naar Meryem Ana op 16 juni en voelde zich genezen, liet er haar
apparaat als ex-voto achter en speelde de hele dag; de specialist constateerde een snelle vorming van kraakbeen en beenderstof, en een
radiofoto van 30 november 1959 toonde een normaal gewricht. Kolonel
Kenan Albin kwam in 1959 met een groep of ficieren van de Militaire
Academie van Istanbul naar Meryem Ana, dronk water ter intentie van
zijn dochter die sinds vijf jaar geweldig leed aan de nieren: het meisje
had sindsdien geen enkele crisis meer (dit doet ons aan de honderdman
uit het evangelie denken).
Terloops merken wij op dat de Oosterlingen gebedsverhoringen als
'outer persoonlijke gunsten beschouwen, en dat het in hun geest niet
opkomt, dit aan anderen mee te delen. Het is dan ook toevallig dat men
bovenstaande gevallen heeft kunnen optekenen; zeker moeten er veel
meer wonderbare genezingen zijn geweest. Zou het niet stilaan tijd
worden dat men, zoals te Lourdes, een medisch bureau organiseert om
wetenschappelijk en zuiver objectief de „wondered' van Meryem Ana
te onderzoeken? 2).
2 ) Voor verdere informatie verwijzen wij naar: Cl. M. Henze, C.ss.R., Meryem
Ana (Panaya Kapulu). Das Wohn- and Sterbehaus Unserer Lieben Frau bei Ephesus, Wurzburg, 1961, 32 pp.; J. Euzet, Historique de la Maison de la Sainte Vierge
pres d'Ephese (1891-1961), Istanbul, 1961, 174 pp.; Maria, Etudes sur la Sainte
Vierge, sous la direction d'Hubert du Manoir, S.J., tome IV, Paris, 1956, op pp. 887896: Le culte de la Vierge Marie a Ephese et la cote egeenne, door M. Tallon, S.J.;
A. D'Ales, Le tombeau de la Sainte Vierge, in Revue de l'Orient chretien, 28 (19311932) 376-389. Als tegenstanders van Ephese leze men o.a. het artikel Assomption
door L. Heidet en L. Pirot in Supplement au Dictionnaire de la Bible, t. I, Paris,
1928, col. 644-660; H. Vincent en F.-M. Abel, Jerusalem, t. II. Jerusalem Nouvelle,
Paris, 1914-1922, pp. 805-816: Ch. XXXI: Le tombeau de la Sainte Vierge;
Kopp, Das Mariengrab. Jerusalem? --- Ephesus?, Paderborn, 1955, 46 pp. Zie als
antwoord hierop: J. Euzet, C.M., Remarques sur „Jerusalem? — Ephese?" de Clemens
Kopp, in Divus Thomas (Piacenza), 60 (1957) 47-72.
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Wereldbeeld en Mensbeeld
in onze dagen
DR. M. BRUNA

ET is bijna overbodig er op te wijzen, welk een centrale plaats het
probleem der evolutie in het denken van velen in onze dagen
inneemt. Men kan zeggen dat sinds ruim een eeuw geleden Darwins
Origin of Species verscheen, de evolutiegedachte steeds meer bleek te
zijn een „katalysator" voor velerlei denken, tot in de regionen van
wijsbegeerte en theologie toe. Zij die destijds het werk van evolutionisten trachtten te kleineren en bespottelijk te maken hebben dan ook
duidelijk aan het kortste einde getrokken. Het moet tot bescheidenheid
stemmen dat hierbij ook vele katholieken zijn geweest, naast anglicanen
en lutheranen of calvinisten. Beroemd werd vooral het debat in 1860 op
een vergadering van de „British Association" tussen bisschop Wilberforce en Thomas Huxley, en waar de anglicaanse prelaat de evolutietheorie van Darwin belachelijk trachtte te maken door te vragen: „Als
iemand dan denkt van de apen af te stammen via zijn grootvader, zou
hij dan ditzelfde willen zeggen over de afstamming via zijn grootmoeder?" De uitlating was typerend voor het soort oppositie, die lang is
gevoerd tegen een theorie, welke toch de toekomst zou blijken te hebben.
Over de houding van vele katholieken citeren we een opmerking van
K. Rahner S.J.: dat van het midden der vorige eeuw af tot in de eerste
decennia van onze eeuw door de theologen de evolutietheorie praktisch
unaniem werd verworpen, en zelfs soms duidelijk als ketters werd gebrandmerkt, waarbij dan vooral bijbelse argumenten werden gebruikt.
Overigens waren veel gelovige geleerden kopschuw geworden door het
succes, waarmee anti-religieuze kringen de evolutiegedachte bezigden
als „stormram- tegen het christelijk geloof. Ook stemde het argwanend
— om het zacht te zeggen — dat de mens nu wel duidelijk werd onttroond door de wetenschap, die hem tot een gewone schakel trachtte te
maken in een keten van biologische transformaties. Toch was deze
angst in gelovige kring wel wat voorbarig, want nu beleven we de tijd
waarin ook biologen zich bezinnen op de geheel bijzondere plaats van
de Homo sapiens in de scala der levensvormen.
Maar als Teilhard de Chardin zijn Phenoméne Humain een halve
eeuw eerder had gepubliceerd was het boek waarschijnlijk doodgezwegen als dat van een paapse duisterling. En men mag misschien zeggen,
dat zijn oversten, die het verschijnen ervan vertraagden tot na zijn
dood, aan de verbreiding der daarin vervatte denkbeelden een dienst
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hebben bewezen . . . . Het evolutiedenken immers dringt steeds verder
in veler geest door, en Teilhards boek is hiervan evenzeer symptoom
als bevorderende factor. Het gaat om een evolutie in het denken van de
wetenschappelijk gevormde mens over de hele wereld, die al een tijd
aan de gang is en pas nu goed begint te rijpen; want zoiets heeft steeds
tijd nodig (ondanks de tempi, die uitgevers van boeken op dit gebied
trachten te suggereren om hun waar aan te prijzen). We willen hier
van deze belangrijke ontwikkeling enkele momenten schetsen, en dan
zal blijken dat het niet alleen gaat om een denkevolutie in evolutiedenken van de laatste eeuw, maar — gelukkig — ook om een nieuwe,
waardevolle belichting van oeroude themata, die bij de Grieken al bekend waren.
Nu is er een soort van lieden die bij het horen van deze laatste mededeling zullen zeggen: „Waarom nu weer stokoude filosofen ten tonele
gevoerd bij een zo moderne problematiek, die juist bezig is dit oude
denken overbodig te maken?" We vertrouwen echter dat de lezer van
Streven niet behoort tot dit naief-geborneerde type, dat denkers als
Plato en Aristoteles als verouderd meent te mogen zien sinds het verschijnen van Darwin en wat daarop is gevolgd. We willen hier trouwens in kort bestek nog duidelijker maken, aan zulk een modern voorbeeld, hoe het Griekse denken, dat al zolang de grondslag van ons hele
beschavingsleven helpt vormen, zijn groot-menselijke waarde blijft
behouden ook in dit „evolutie-tijdperk-. En tevens doen zien dat men
in een adem met die twee grote Grieken noemen moet Thomas van
Aquino, die zelfs „evolutionistischer- dan de eerstvermelden genoemd
mag worden.
In hoofdzaak hebben we deze overwegingen opgesteld na lezing van
een publikatie der Garres-Gesellschaft, die in de serie „Naturwissenschaft and Theologie" het derde deeltje liet verschijnen, met voordrachten van eminence katholieke geleerden onder het hoof d: „Evolutive Deutung der menschlichen Leiblichkeit" (Munchen, 1960). De
drie eerste voordrachten — van de paleontologen Kahn, Piveteau en
Marcozzi — behandelen vooral het biologisch aspect, de laatste drie het
wijsgerig en theologisch aspect van het onderwerp. Deze nu willen we
hier vooral volgen om ons onderwerp te belichten. Het zijn gedachten
van D. Dubarle, de Franse dominicaan en thomistisch denker, en van
de bekende moderne theoloog Karl Rahner S.J. die daarbij vooral ter
sprake komen. Hierbij zal tevens blijken dat de beschouwing van de
„menschliche Leiblichkeit" (in verband met de evolutie) in zich al de
tendens draagt tot andere en hogere aspecten te voeren. Ook in dit
geval blijkt dus weer het evolutiedenken een „gist" te zijn die thans het
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denken steeds meer doortrekt en tot merkwaardige conclusies kan leiden.
Dubarle stelt zich vooral tot taak Thomas van Aquino te confronte.
ren met de moderne evolutiegedachte, die steeds meer de mens in het
centrum begins te stellen. Nu heeft de mens bij Thomas al een „valeur
axiale", maar ook ziet deze hem steeds in nauw verband met de hele
kosmos. En daarin doet Thomas niet anders dan lijnen doortrekken,
die bij Plato en Aristoteles al te vinden zijn. Hier komt echter een
belangrijk verschil met Ons denken naar voren. De drie genoemde grote
wijsgeren zien de mens als centrum in een geheel stabiel kosmisch systeem, en deze stabiliteit vindt ook uiting in hem zelf; vandaar ook de
nadruk, gelegd op de onveranderlijkheid van het wezen des mensen —
jets wat bij Plato al zeer sterk tot uiting komt. Alle drie genoemde wijsgeren zien verder de mens als een „grens-wezen '' , waarin geest en stof
samentreffen en waarin de kosmos tot een zeker begrip van zichzelf
komt; hierbij doet dan Plato vooral uitkomen de verwantschap met het
goddelijke in dit vaak zo broze wezen. Dit echter bracht deze filosoof er
tevens toe een zeker dualisme aan te hangen, waarin de geest als het
ware onwillig met de stof samengaat. Prachtige uiting van hoger heimwee, maar tevens bron van ontsporingen in het denken bij velen, die
zich op hem inspireerden.
Aristoteles reageerde tegen dit dualisme en benadrukte de volkomen
wezenseenheid van de geestelijke-stoffelijke mens. Zijn entelechie-leer
wijst verder al op merkwaardige wijze op het „wordende - , ook in de
mens; deze is hierdoor nog meer van deze stoffelijke wereld, waar alles
„in beweging" blij ft. Toch is de nous, de geest, wezenlijk boven de stof
verheven; ook voor Aristoteles bezit hierdoor de mens een eeuwigheidselement. Maar dit is bij hem 66n met het eeuwigheids-element in de
hele kosmos; deze grote denker leerde dan ook wel geen persoonlijke
onsterfelijkheid. Hij ziet in de mens een „voorbijgaand lichamelijk bestaan, verbonden met een geestelijk bestaan dat zichzelf niet kan handhaven". Het onbevredigende hierin tendeert evenwel als het ware al
naar de christelijke opvatting, zoals Thomas die heeft geformuleerd.
Want daarin is de kosmos niet de besloten kosmos der oude Grieken,
maar een voortdurende schepping die tot taak heeft „in barensnoodde nieuwe hemel en de nieuwe aarde der kinderen Gods voort te brengen. De mens staat hier dan ook wezenlijk hoger geplaatst: hij is wel
geheel en al in en van de kosmos, maar zijn eindbestemming gaat deze
te boven (hoewel de kosmos daarin tenslotte een plaats vindt). Vandaar
dat in deze wijsbegeerte de menselijke ziel (ook om filosofische redenen) onmiddellijk van God komt. En de kosmos wordt in deze gehele
visie vanzelf meer secundair gezien: een mens is belangrijker dan de
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gehele levende en dode natuur, dan alle planeten en sterren samen.
Tevens wordt zo de vaste „sterrenhemer, de „harmonie der sferen",
die in het oude denken zulk een grote rol speelde, meer naar de achtergrond geschoven. Thomas neemt hier wel inzichten van zijn grote voorgangers over, maar zijn systeem bevat in zich de tendens om deze te
doorbreken.
Het christelijk denken blijkt tevens meer historisch te zijn dan dat
der ouden. Zowel de hogere sferen als ook en vooral de menselijke
sfeer tonen duidelijk een tendens tot ontwikkeling, blijken „onar te
zijn in verband met het grote einddoel gezien. Dit nu is een belangrijk
aspect van Thomas' denken, dat zeker in verband met de theologie is
gegroeid, en tevens beter aansluit bij het moderne evolutie-denken.
Thomas echter kon van de hem beschikbare gegevens uit niet komen
tot een verbinding van dit ontwikkelingsaspect met een evolutie-inzicht
zoals wij dat kennen, eenvoudig omdat hij de wetenschappelijke basis
daartoe miste. Die is pas gelegd door de ontwikkeling der natuurwetenschap sinds de Renaissance, en op theoretisch gebied door de Lamarck
en — een halve eeuw later — door Darwin.
Wat zijn dan de hoofdlijnen van het moderne wereldbeeld, zoals een
wetenschappelijk georienteerd man onzer dagen zich dat heeft gevormd?
Dubarle geeft dit als volgt aan: „Het omvat de onmeetbare grootheid
der astronomische ruimten, waardoor de aarde in ons begrip zo klein is
geworden; verder de ingewikkeldheid — fysicochemisch gezien — van
het lichaam dat we als onvervreemdbaar deel van onszelf ervaren,
waaruit blijkt dat in zulk een nietig lichaam reeds vervat is een gehele
microkosmos, een echte embryogenie van onze biosfeer, gaande van de
fysische en geologische structuren onzer planeet tot de evolutieve ontplooiing van het leven en tot de inbezitname door de mens van zijn
eigen planeet, zoals wij die nu zien". Als wij deze visie (men mag dit
woord gebruiken, want dit beeld omvat meer dan alleen conclusies uit
strikt wetenschappelijke gegevens) nader bezien, blijkt verder dat er
een merkwaardige „omwaardering van waarden" in is vervat. Kort
geformuleerd kan men zeggen dat de gehele kosmische orde is gedynamiseerd, terwijl tevens — in verband daarmee — de onveranderlijke
„substanties- zijn vervangen door een eindeloos ingewikkeld weefsel
van relaties; in plaats van verandering die optreedt onder invloed van
een agens-van-buiten-af ziet men nu alles in verband met een, tenslotte
allesomvattende spatio-temporele energie, die haar eigen werkzaamheid
opwekt. Wat betreft het geestelijke element in de kosmos ( en dus ook
in de mens) ziet men nu minder naar het kennen als naar het willen als
teken waardoor de inwendige vrijheid van het geestelijke zich uit.
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Ziet men naar de weerslag van dit nieuwe, wetenschappelijk gefundeerde wereldbeeld op het denken in breed verband, dan treft ons de
neiging die het blijkbaar opwekt om te komen tot een monistische interpretatie, hetzij in spiritualistische, hetzij in materialistische versie. Hierbij
toont de eerste versie neiging tot de tweede „om te slaan", in een soort
dialectisch proces; men denke slechts aan Hegel en Marx, en hun onderling verband. Het lijkt ons dat Dubarle dit alles zeer juist heeft gezien en geformuleerd; persoonlijk missen we de conclusie, dat blijkbaar
het dialectisch beginsel zelf bij dit alles een grote rol speelt. Wel wijst
Dubarle op de Hegelse dialectiek als voorbeeld van een „kruising"
tussen spiritualistisch en materialistisch denken (waardoor zich dan
later een spiritualistische opvatting als van Lecomte du Nouy en Teil.hard de Chardin kon ontwikkelen, zo goed als de materialistische bij
Marx-Engels-Lenin). Hij wijt dit aan de vaagheid der dialectische
denkwijze, die geen heldere begrippen en denkmethoden uitwerkte
zoals de scholastiek deed; maar wij stellen hier toch de vraag of de
dialectische denkwijze niet meer adequaat is aan vele gegevens der
moderne wetenschap, die zich niet zo laten rationaliseren als de scholastiek ( en b.v. Descartes in verband hiermee) meende te kunnen doen.
Maar in dit bestek laat zich dit alles niet verder bespreken.
Wel moeten we wijzen op het volgende kenmerk, dat Dubarle als
behorende tot modern denken aanwijst: dat hier namelijk geen plaats is
voor een transcendent Godsbegrip (we voegen hieraan toe dat dit ook
een zwak punt is in de formuleringen van Teilhard de Chardin, die
hierin door het moderne denken duidelijk beinvloed is). Het geloof
wordt vaak erkend als van grote waarde voor de mens, maar tevens
gezien als produkt van psychische evolutie, zodat men aldus de kern
ervan voorbijgaat. Zulk een naturalisme, dat in het geloof slechts de
bevrediging kan erkennen van een — in laatste instantie — natuurlijke
behoefte, doet tekort aan het beslissende inzicht in een persoonlijke
verhouding van de mens tot zijn persoonlijke Schepper, die hem opwekt
tot het leiden van een leven, in de diepten van zijn hart, van intieme
gemeenschap met Hem, van deelgenootschap aan Zijn Leven.
Een der merkwaardigste conclusies waartoe Dubarle komt is die
betref fende de overeenkomst van het moderne denken, in een bepaald
opzicht, met de theologische leer over de Drievuldigheid, de Triniteit.
Daarin immers is sprake van relaties tussen Vader, Zoon en Geest die
tevens substantie zijn, zelfstandig bestaande in de hoogste zin, die men
aan deze term kan toekennen. En de Franse dominicaan ziet daarin een
analogie met verbinding der begrippen van relatie en substantie in de
moderne natuurwetenschap. In de Triniteitsleer ligt verder besloten het
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idee van „natuurlijke processie", natuurlijke voortkomst; en hierin ligt
volgens hem een analogie met een dergelijk begrip in de hele evolutieleer. Men kan deze gedachte m.i. ook zo formuleren, dat de dynamiek
der evolutie een zwakke of glans vormt van de „dynamiek - in de Godheid zelf. Het is een merkwaardige stelling, waarin wel een kern van
waarheid moet schuilen (zeker voor een thomist); maar wel vragen we
ons of of hier niet het gevaar ligt van een onpeilbaar diep mysterie te
willen rationaliseren .. . . Dubarle voelt dit bezwaar zelf aan, waar hij
zegt dat in zijn these de moderne kosmologie a.h.w. niet anders is dan
het „buiten zich zelf getreden" Triniteitsbegrip, en voegt eraan toe:
„zoals een Hegel dit zou kunnen zeggen". Nu is Hegel juist een klassiek voorbeeld van dialectisch geInspireerd rationalisme . . . . Maar we
laten het liever bij een aanduiding van deze even moeilijke als interessante vragen.
Een andere, theologische vraag die in dit verband kan opduiken, is
die naar de wijze van voortbestaan van het geestelijke beginsel in de
mens na de dood van het lichaam. We vonden bij Dubarle enkele passages, duidende in de richting van de leer der „anima separata", het gescheiden voortbestaan van de ziel na de dood en voor de eindvoltooiing
(pag. 140 en 158 van deze bundel). Hoe dit precies moge zijn, in elk
geval willen we in dit verband de mening naar voren brengen dat deze
thomistische leer (die velen in de catechismusles hoorden verkondigen)
toch wel een struikelblok vormt voor een modern denken, omdat dit
laatste de mens, nog veel meer dan vroeger gebeurde, met alle vezels
van zijn bestaan met de kosmos verbonden ziet, juist als gevolg ener
evolutie, die ook hem voortbracht. Waar het verder gaat om een theologische stelling die niet noodzakelijk volgt uit de Openbaring (want
noch de Bijbel, noch oudere tradities zeggen iets over zulk een voortbestaan van de ziel als loutere „forma - na de dood, zijn daar zelfs niet
licht mee te rijmen) lijkt dit een punt, dat nadere overweging van theologen verdient. Men kan in dit verband ook denken aan het leerstuk
van Maria's opneming ten Hemel. Men zou daarbij ook kunnen anderzoeken, in hoever bij de thomistische these een rol speelde een tijdsbegrip, dat nog te zeer is afgestemd op onze eigen tijd-beleving. Terwiji
toch „tijd- en „ruimte - in het leven van de mens na de dood geheel
andere modaliteiten zouden kunnen vertonen dan we ons nu — op onze
wijze gebonden aan deze kosmos als we nu eenmaal zijn — kunnen
voorstellen 1).
Keren we terug tot het betoog van Dubarle. Deze wijst er in het slot
1 ) Verg. „Het Vagevuur", door P. Fransen S.J., Streven, Jrg. XIII, p. 97 e.v.
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van zijn studie op, dat het moderne wetenschappelijke denken (ook bij
katholieken ) huiverig staat tegenover een „ingrijpen van God" in de
natuurlijke loop der taken, zoals onze voorvaderen veel gemakkelijker
hebben aanvaard. Hier moet inderdaad veel worden herzien, niet in
fundamentele stellingen des geloof s, maar in onze wijze van denken en
voorstellen hierover. Dit „ingrijpen van God", dat dan plaats vindt bij
het ontstaan van het onsterfelijk beginsel in ieder mens, en dat ook
plaats vond bij de „hominisatie", het overgaan van een diervorm tot echt
menselijk bestaan, gebeurt en gebeurde steeds volkomen „incognito",
en het is dwaasheid hier een precies moment-waarop te willen achterhalen. De denkfout die men hier vaak maakt is dat men goddelijk gebeuren tracht te beoordelen op de wijze waarop we menselijk gebeuren
of een gebeuren in de natuur beoordelen. We kunnen niet denken dan
langs deze laatste lijnen en zullen daarom altijd gemakkelijk antropomorf te werk gaan. Men kan — zo voegen we eraan toe — nog verder
gaan en constateren, dat het idee van „ingrijpen door God" zelf al een
zekere denkfout bevat, want God grijpt nu eenmaal niet in zoals een
mens dit doer, nl. min of meer „van buiten af-. Hij zal steeds in een
bestaande werkelijkheid — die uit eigen kracht, maar evenzeer uit Gods
kracht voortbestaat — a.h.w. herscheppend optreden, zodat deze werkelijkheid een nieuwe bestaanswijze ontvangt, waarin de voorafgaande
„restloos- opgaat.
Terecht concludeert dan ook Dubarle, dat towel bij het ontstaan van
de afzonderlijke mens als bij het ontstaan van hogere trappen in de
evolutiereeks men zich Gods werking zoveel mogelijk moet voorstellen
als plaats vindende door middel van natuurlijke oorzaken (die, het zij
door ons nogmaals herhaald, tevens oorzaken van-God-uit zijn). En
waar een verheffing optrad tot een hogere bestaansvorm, is dit een
herschepping die volkomen continu aansluit bij de — eventueel door
natuurlijke evolutie — geschapen voorwaarden welke reeds hiertoe
werden gerealiseerd (ook weer volgens Gods eigen plan). En we kunnen volkomen instemmen met de slotconclusie die deze dominicaan
poneert: „Men kan zeker positief partij trekken van de grote verworvenheden die de wetenschap ons thans ter beschikking stelt, niet meer
om de theologie te verontrusten en de waarheden hiervan in twijfel te
brengen, maar veeleer om deze laatste te verrijken met een nieuw vermogen tot beter begrip van al het geschapene en van goddelijk mysterie,
waartoe de mens in geloof nadert".
De theologische bijdrage van Karl Rahner aan hetzelfde Heft der
GOrres-Gesellschaft is minder thomistisch-subtiel, maar — zoals men
ook verwachten kon — geladen van grote denkkracht. Als men even
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gewend is aan de lange, zware zinsbouw en de overeenkomstige Duitse
terminologie kan men er zijn geest mee verrijken, ware het slechts door
dit gedachtespel mee te „beleven-. Maar er is hierbij betere winst mogelijk. We noteren dan enkele kernpunten van Rahners betoog, die
voor ons onderwerp belangrijk zijn.
Rahner keert zich terecht sterk tegen de „gemakkelijke - oplossing
van allerlei kwesties in verband met de evolutie bij de mens, dat men
namelijk evolutie „voor het lichaam toestaat" en „voor de ziel verwerpt".
Want: „Eike uitspraak over een deel van de mens impliceert een uitspraak over het geheel. Waar zij dit niet meer deed was zij ook geen
uitspraak meer die betrekking had op de mens of op een „deel - ervan".
Hetzelfde geldt trouwens ook voor de verwante kwestie van het ontstaan van iedere mens afzonderlijk „die een biologische voorgeschiedenis heeft (in de evolutie en individueel) en toch een volkomen nieuw
begin betekent, in een dialectisch gebeuren dat nog niet wordt verklaard als men de beide delen der tegenstelling verdeelt over ziel en
lichaam en meent, dat daarmee de zaak af is". Maar tegenwoordig is
men tenminste zo ver, dat theologen de evolutie in verband met de
mens ernstig bestuderen, waarbij het opvalt dat bij de gehele geschiedenis dezer vraagstelling de exegeten gemakkelijker de gedachten van
biologen konden aanvaarden dan dogmatics. En in het algemeen mag
men zeggen, dat het gesprek tussen theologen en biologen over evolutie
in verband met de mens eigenlijk nu pas goed is begonnen.
Hierbij is vooraf nodig worming van klare begrippen en wijsgerige
verheldering. Zo wil de theoloog graag horen, in ontologisch juiste
formulering, waarom en hoe het ontstaan van een hogere evolutietrap
en een ontwikkeling van onder af elkaar niet tegenspreken maar juist
bij elkaar horen. Door dit te zeggen brengt Rahner het probleem der
„emergentie - bij het ontstaan door evolutie van „hoger - uit „lager naar voren; hij wijst er verder op dat men op soortgelijke wijze ook de
„afzonderlijke schepping van de mens - moet verstaan, waar of ficiele
kerkelijke documenten over spreken. Tevens wijst hij erop dat juist in
het evolutiegebeuren lijnen zichtbaar worden van een algemene finaliteit, zodat goed gezien het biologische in wezen reeds voortrap en voor
vorm van de geest moet zijn, en dat men ook slechts in dit licht het
ontstaan van de mens in de aardgeschiedenis op juiste wijze kan zien.
En dan volgt hieruit ook voor de „Leiblichkeit-, de lichamelijkheid van
de mens, dat deze niet lets is wat de menselijke, geestelijke persoonlijkheid ook nog „naast- haar eigen hogere aard er op na houdt, maar dat
deze een noodzakelijk moment is in zijn substantiele geest-stof-eenheid.
Tevens verschijnt dan de hele historie van het leven voor de mens voor
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ons oog als een „preluderen" op de komst van de geest in de wereld.
Inderdaad krijgt aldus een oude — door velen lang als „verouderd"
beschouwde — gedachte nu nieuwe kracht en rijkere inhoud: de mens
is het doel van de aardse schepping. En in nog weidser perspectief
denkende kan men zeggen, dat de geschiedenis der natuur voorspel
vormt niet alleen der geschiedenis van de geest, maar tenslotte ook van
de heilshistorie (die zelf eveneens een evolutief moment blijkt te bevatten) ; de heilshistorie waarin de Logos die alles (op deze wijze) schlep,
zelf zijn eigen persoonlijke historie voortbracht en onderging, om door
het gebeuren in de onderste regionen van deze aarde, door de dood, de
hele wereldgeschiedenis tot haar eeuwige voltooiing te brengen 2).
Ongetwijfeld heeft aldus de ontwikkeling der wetenschap aan het
theologisch denken materiaal verschaft voor bijzonder rijke inzichten.
Overigens moet men de rol der biologie bij dit alles weer niet overschatten, want goed gezien ligt dezelfde problematiek en hetzelfde
perspectief al vervat in de verhouding van de mens tot de natuur, ook
los van de evolutie gezien: er liggen hier oeroude problemen, die nu
echter in nieuw, verrassend licht zijn komen te staan. En dan is het —
zo vervolgt Rahner zijn overwegingen — tevens voor een goed verstaander duidelijk dat de gehele vraagstelling van een „metafysische
antropologie over de afkomst van de mens" al vervat ligt, en op onnavolgbare wijze verwoord wordt, op de eerste pagina's van de Bijbel.
Een opmerking, zo voegen we eraan toe, die een merkwaardige slotconclusie kan vormen op een bijzonder lang en bewogen debat, waarin
juist de evolutietheorie in haar confrontatie met bijbelse gegevens lang
de rol moest spelen van een factor, die aan het bijbels denken de „genadeslag" toebracht.
Dit korte, gedrongen overzicht van de gedachtenrijke beschouwingen
bij Karl Rahner doet al zien, hoe de Duitse jezulet terecht zegt dat het
bij dit alles gaat om „de existentialia van het menselijk bestaan" (zeker
een beetje tautologisch geformuleerd, en niet getuigende van „clartè
latine", maar toch de geladenheid van het gegeven goed aanduidend).
En in het algemeen mag men na de gegeven beschouwingen zeggen dat
hier inderdaad grootse vragen aan bod komen, waarbij oude waarheden
— na lang sterk te zijn aangevallen — in staat blijken tot een nieuwe
synthese met moderne gegevens te komen.
2 ) Deze grootse gedachten ziet men in wisselend kleed in het moderne denken
opduiken. Zie b.v. de beschouwingen over de poezie van Miguel de Unamuno door
Sinnige, in Annalen van het Thijmgenootschap, december 1961; vooral p. 327, waar
herinnerd wordt aan de apokatastasis en anakephataiosis bij Paulus.
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Het lijkt ons ook goed tot besluit enkele gedachten naar voren te
halen, die in deze gehele ontwikkeling op de voorgrond treden. We
noemen dan eerst de hernieuwde nadruk op de onverdeelde eenheid in
de geestelijk-stoffelijk gestructureerde rnens, want dit is een noodzakelijk gevolg van diens „inlijving- bij het evolutieproces. Verder de aandacht — ook bij Teilhard de Chardin b.v. te vinden — voor het al aangeduide verschijnsel, in de hoofdfasen der evolutie, van de emergentie:
het ontstaan van een hogere trap als iets „ouds-en-nieuws-ineen-. Een
theoloog als Rahner verzuimt niet hier ook te wijzen op het daarin vervatte „Werde-wunder von oben", en er aan te herinneren dat een in
wezen even groot „Werdewunder - optreedt bij het ontstaan van elke
mens afzonderlijk.
Verder is als gevolg van evolutiedenken veel meer naar voren gekomen de historiciteit van alle aan de stof gebonden gebeuren, van het
atoom tot en met de mens. Hierop wees duidelijk Dubarle, zoals we
reeds zagen, hierop wijst ook Rahner (vooral p. 192), die b.v. zegt dat
bij elke „emergentie- tevens alle evolutie van beneden en van boven of
gezien slechts de twee kanten vormt van een echt historisch wereldgebeuren. En hij wijst er ook op dat hier nog veel vragen wachten,
zoals over de verhouding van de ons bekende Heilshistorie (uit Bijbel
en theologie) tot de „schemering- hiervan in de minstens honderdduizenden jaren mens-geschiedenis die aan de roeping van Abraham
voorafgingen. Hierop wijst tenslotte in dezelfde bundel ook de theoloog
Volk, zeggende dat de ontwikkeling in de wereld niet cyclisch verloopt:
de veranderingen zijn veeleer gericht, en wel gericht op ontwikkeling
uit een oerbegin tot een eindvoltooiing. „Tijd en geschiedenis hebben
theologische betekenis; tijd is tijd — voor". En zelf herinneren we hier
graag aan de lapidaire formule van Sint Ireneus: „Van Christus het
Hoofd uit groeit alles weer naar Christus het Hoofd toe" 3).
Het verheugende in deze zienswijzen is ook, dat na een periode
waarin een filosofische traditie onder katholieken wel een zekere denktucht wist te handhaven die waardevol was, maar tevens vaak een rem
vormde om nieuwe problemen met voldoende durf en doorzicht aan te
pakken, men nu bezig is een ware synthese te zoeken tussen de waarheid uit de wetenschap en de waarheid uit het geloof. Waarmee men
dan tevens de meest authentieke traditie van katholiek denken, dezelfde
waarvan Thomas van Aquino een groot voorbeeld vormde, weer opvat.
3 ) Zie hiervoor ook de laatste pagina's van mijn brochure: Vragen in verband met
Geloof en Evolutie, Den Bosch 1960, G.G.G.-serie no. 718.

Het migratie-karakter
der urbanisatie
G. J. N. DEELEN SS.CC.

grootstad roept bij velen stereotiepe gedachten op, welke in hun algetenderen naar een eenzijdige typering. Een geestelijke associeert
het begrip „grootstad" gemakkelijk met onkerkelijkheid en moreel verval, een
criminoloog met misdaad, een psychiater met neurotisch zieke mensen, een plattelander met slechtheid en sexuele verleiding. In de sociaal-psychologische en
culturele studies over de stedelijke samenleving treft men herhaaldelijk de volgende termen aan: heterogeniteit, anonymiteit, segmentatie, onpersoonlijke
relaties, sociale en psychologische distantie, nivellering, relativisme, indifferentie tegenover het algemeen welzijn, verdraagzaamheid, mobiliteit, migratie,
gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef, symbolificatie der functies, valorisering
van de tijd, scheiding van woon- en werkmilieu etc .....
Het migratie-karakter, dat volgens de hedendaagse sociologen onze urbanisatie kenmerkt, willen wij bier aan een nader onderzoek onderwerpen. Om de
volgende redenen menen wij de urbanisatie een migratieproces te mogen noemen:
1. Vooreerst, omdat de industrie-centra een grate aantrekkingskracht uitoefenen op de bewoners van het platteland.
2. De stedeling is een migrant, omdat hij binnen de stad veelvuldig verhuist.
3. De stedeling is een migrant, omdat hij steeds en overal 'n vreemdeling is.
4. De stedeling is onderhevig aan een steeds durende sociale mobiliteit.

DEmeenheid

De trek naar de stad
Na de overwinning van het vroeg-kapitalisme en bij de doorvoering van
steeds betere sociale wetgeving, hebben de steden een grote aantrekkingskracht
uitgeoefend op de plattelanders. Verbetering van levenssituatie en sociale zekerheid waren en zijn de grote aantrekkingshaarden van de grootsteden. Dat duizenden er niet gevonden hebben wat zij zochten, geven ons thans de z.g. achterbuurten te zien. Niet alleen de aantrekkingskracht van de steden, maar ook het
overschot aan arbeidskrachten en armoedige levensomstandigheden op het platteland hebben de migratie in de hand gewerkt. Met de opkomst en consolidering van de industrie, welke in de grate steden is samengetrokken, ging meestal
een exodus gepaard op het platteland. Vooral in de vorige eeuw is deze trek in
Engeland en de USA massaal geweest. Sprekend over het ecologisch perspectief
der grate steden merkt Louis Wirth op: „The foreign born and their children
constitute 2/3 of all the inhabitants of cities of one million and over" 1). Dit
soort van migratie houdt ook een selectieproces in; de stad trekt niet iedereen
aan, bovendien behoudt het platteland diegenen die het wenst te behouden.
1 ) Louis Wirth, Urbanism as a way of life, in Paul K. Hatt and Albert J. Reiss,
Cities and Society --- The revised reader in Urban Sociology, Glencoe Illinois, Free
Press, 1957, p. 59.
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Hoewel een gedeelte van de migranten dat naar de stad trekt slechts ongeschoold arbeider is, zouden wij toch niet graag stellen, dat de steden een asiel
vormen voor vagebonden en initiatiefloze plattelanders. 'wij kunnen in dezen
dan ook niet de mening van Jean Labbens delen, wanneer hij schrijft: „L'emigrant est un etre de surplus, en trop. Il est rejete d'ici (platteland) it n'est pas
attendu la". (stad) 2 ). Mensen met initiatief en ondernemingslust, met moed
en vertrouwen op de toekomst, mensen die niet vastzitten aan het vertrouwde
leefpatroon van het platteland, maar die daar tot de meest dynamische groep
behoren, mensen die hun sociale status willen verbeteren, vormen de grootste
groep der migranten 3).
Een bescheiden keuze uit het voorhanden cijfermateriaal zal ons aantonen,
dat onze grote steden inderdaad bevolkt zijn met „foreign born people". In het
onderzoek van A. v. d. Weijer over Tilburg, waar hij een verdeling maakt m.b.t.
de praxis religiosa van personen die in en buiten Tilburg geboren zijn, stelt hij
voor een bepaalde parochie vast, dat van de praktizerende parochianen 30,3 %
niet in Tilburg geboren is, van de niet praktizerende parochianen 37,7%;
68% van hen die tot de praxis verplicht zijn, zijn niet geboren in de stad
Tilburg.
Uit enkele Franse onderzoeken komt de omvang der stedelijke migratie nog
duidelijker tot uiting. M. Quoist heeft de origine nagegaan van de bewoners
van Rouaan. De meerderheid der bevolking, een wijk uitgezonderd, is geboren
in La Seine Inferieure, dus buiten de stad, terwijl 24,2% afkomstig is van
buiten de streek rond Rouaan. In onderstaand overzicht nemen wij de gegevens
van Quoist ter illustratie over: 4)
Origin extra-dipartementale des Rouennais
Ne
le canton

canton
3e canton
4e canton
5e canton
6e canton
2e

a Rouen
36%
40%
35%
52%
44%
38%

Ne dans La Seine Infer.

Ne en France

32,80%
30,10%
32,15%
26,70%
33,45%
32,15%

29,40%
24,30%
29,80%
17,30%
21,20%
23,20%

E. Pin heeft voor de bewoners van een parochie in Lyon de „origine geografique" nagegaan. Hij trof hier immigranten aan uit alle del envan Frankrijk en
bovendien nog een respectabel aantal buitenlanders. Het is ondoenlijk hier de
lange lijst uit het onderzoek van Pin weer to geven, daarom willen wij zijn
bevindingen op schematische wijze weergeven.
T
2) ) J

ean Labbens, L'Eglise et les centres urbains, Spes, Paris, 1958, p. 19.
3) L. Chevalier heeft dit aangetoond voor de migranten die van het Franse platteland naar Parijs trokken tegen het einde van de vorige eeuw. In zijn werk La formation de la population parisienne au 19e siècle, P.U.F., Paris, 1950. Keiter en Koch
zijn voor een aantal Duitse migranten nagegaan met welk suces zij hun schoolopleiding hadden voltooid. Zij kwamen tot de conclusie, dat de groep die van het platteland was weggetrokken naar de stad aanmerkelijke hogere schoolprestaties had dan
de groep die op het platteland was achtergebleven. Cfr. ook P. Schmitt-Eglin, Le
mecanisme de la dechristianisation: recherche pastorale stir le peuple de la campagne,
Alsatia, Parijs, 1952.
4) Michel Quoist, La yule et r homme, ed. Ouvriêres, Paris, 1952, p. 39.
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Herkomst van de bewoners van St. Pothin (7 jaar en ouder)
Aantal departementen

Aantal migranten

71
7
3
4
4
Algerije
Union Franc.
Buitenlanders

2-49
50-99
100-199
200-499
500 meer

Totaal

1

1176
481
439
1128
2383
279
72
929

De 7.123 personen welke afkomstig zijn uit het departement Rhone zijn door
ons niet in de tabel opgenomen, omdat waarschijnlijk het grootste gedeelte
hiervan in Lyon geboren is.
In een rijk gedocumenteerde studie over de Mezzogiorno van ItaliE stelt
Rosario Scarpati duidelijk in het Licht, dat er in Italiè een trek bestaat naar de
meest geindustrialiseerde provincies Piemonte en Lombardije 5). Wanneer men
het index-cijfer voor de plattelandsbevolking in Frankrijk in 1845 op 100 stelt,
was dit in 1935 reeds gedaald tot 42, terwijI de stedelijke bevolking in diezelfde
tijd aangroeide van 24 tot 52. In Engeland daalde het aantal personen, werkzaam in de landbouw tussen 1851 en 1930, met de helft. In BelgiE was in 1910
23,6% der actieve bevolking werkzaam in de landbouw, in 1947 was dit
percentage gedaald tot 13,9%.
De Duitse demograaf Ungern-Sternberg toont ons de zeer snelle groei aan
van de Duitse steden sinds 1900, terwijI de kleinere plaatsen tot 5.000 inwoners
een bijna statisch aantal inwoners te zien Beef t. De snelle uitbreiding van deze
steden kan niet anders verklaard warden dan door migratie. In onderstaande
tabel ziet men de oversnelle groei vooral van de steden met 100.000 en meer
inwoners. De opvallende teruggang welke men na het einde van de oorlog kan
constateren is zowel te wijten aan het nazisme als aan het lam leggen der
industrie gedurende de oorlog.
Index-cijfers van de groei der stedens 1871 = 100, in Duitsland
Steden met aantal inwoners

Jaar
minder dan
2000

2000—
5000

5000—
20.000

1900

98

132

162

1910

99
99
95

140
146

190
198
207
226

1924

1933
1939
1946

92
87

150

160
185

256

20.000—
50.000

297
347
363
366
407
423

50.000—
100.000

183
239
262
253
271
281

100.000

en meer
443
672
949
1.006
1.107
797

Bron: R. v. Ungern-Sternberg and H. Schubnell, Grundriss der Bevalkerungswissenschaf t, Stuttgart, 1950, p. 42.
5) Rosario Scarpati, Changement social et changement culture! dans le Mezzogiorno italien, in Social Compas 8 (1961) no. 2, p. 153 - 175, speciaal p. 160 - 162.
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In alle geindustrialiseerde landen verliep de groei der stedelijke bevolking veel
sneller dan die der totale bevolking; een groeiproces dat alleen zijn verklaring
kan vinden in de samentrekking der werkgelegenheid juist in de grate steden.
Een anger snort illigratoire trek treffen wij aan bij de z.g. pendelaars, personen die op het platteland wonen maar in de stad hun werkkring hebben; oak
zij vormen een categorie van migranten. Dit is in Nederland b.v. het geval met
de arbeiders die in de steden Eindhoven en Rotterdam komen werken. Dagelijks
komen er 28.000 werknemers uit Brabant, Zeeland, het oostelijk deel van
Zuid-Holland en Utrecht naar Rotterdam. Alleen in de havens werken 6.000
pendelaars. Buiten het contingent van 28.000 zijn er nog ca 12.000 arbeiders
die in het gebied van de Nieuwe Waterweg wonen (Schiedam, Vlaardingen,
Maassluis e.d.) en in de stad Rotterdam hun werk vinden. Verder trekt Rotterdam pendelaars aan uit Helmond, Eindhoven, Vlissingen, Noord-Belgie en
Zeeuws-Vlaanderen.
Het is moeilijk het aantal dagelijkse pendelaars te meten. Uit een studie van
Bunle is komen vast te staan, dat in 1936 271.000 personen uit de gemeenten
van de Seine en 73.000 Parijzenaars naar de banlieu gingen werken 6). Het
I.N.S.E.E. heeft uit de gegevens van de volkstelling van 1954 berekend, dat
bijna 2/3 van de actieve beroepsbevolking, buiten zijn gemeente of arrondissement van vestiging werkt; dit betreft meer dan 2.200.000 arbeiders. Onderstaande cijfers, ontleent aan Jean Bastie, verschaffen ons een duidelijk beeld
van het pendel-verschijnsel in Parijs.

Residence
Paris
Seine-banlieu
Seine et Oise
Seine-et
Marne-et Oise

Pop. active
residence
(en mill.)

Arronsdi
sement ou
commune de
residence

1.515
1.133
731
348

Lieu de travail (en milliers)
Paris

Seine et
banlieu

Seine et
Oise

S. et M.
Oise

550
410
290

770
418
207

160
267
104

19
26
115

4
2,5
4

229

30

8

5

73

Bron: Jean Bastie, La population de lfragglomeration parisienne, in Annales de Geographie, Tom. LXVII (1958), p. 30.

Met betrekking tot Parijs en oak de meeste andere grote steden kan men
vier soorten „deplacement" onderscheiden:
1. Inter-Paris: 770.000 Parijse arbeiders (51%) verrichten hun werk in
Parijs, maar buiten hun arrondissement van vestiging, 36% in hun eigen arrondissement en 13% in de banlieu.
2. Banlieu-Paris: Het betreft hier 655.000 arbeiders, waarvan 418.000 uit de
Seine-banlieu afkomstig zijn en 237.000 van elders. In 1936 werkten er in
Parijs 400.000 arbeiders uit de Banlieu, nu is dit getal met 64% gestegen.
3. Inter-Banlieu: Er zijn 560.000 die inter-banlieu pendelen, in 1936 slechts
295.000, een stijging dus van 90%. Op de drie „banlieusards" werkt er een in
zijn eigen gemeente, een in Parijs en een derde in de banlieu buiten zijn woonplaats.
6) Cfr. Bulletin de la Statistique generale, 1938 act.-dec. p. 95 - 156.
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4. Paris-Banlieu: Dit traject wordt dagelijks afgelegd door 195.000 arbeiders, in 1936 waren dit er nog slechts 73.000; een toename van 167%.
Het zijn de pendel-trajecten Parijs-Banlieu en inter-Banlieu die het snelst
toenemen. In Parijs zijn het vooral de banken, winkels en kantoren die een
groat aantal arbeiders uit de banlieu wegtrekken, terwijI het in de banlieu de
industrie is, die een sterke aantrekkingskracht uitoefent op de in Parijs wonende
arbeiders.
Door nevenstaande cartografie krijgt men een zeer suggestief beeld van het
pendel-verschijnsel rond de Franse steden Lyon, Roanne en St. Etienne. De drie
genoemde steden beheersen met hun industrie het gehele departement en hun
invloed strekt zich uit tot ver op het platteland. Wanneer men deze kaart beziet
begrijpt men in de scheiding van woon- en werkmilieu een migratie-kenmerk
van de urbanisatie.
De stedeling verhuist veelvuldig
De karige eenheid welke de steden nog bezitten, wordt opnieuw geweld aangedaan door het grote aantal verhuizingen. De stedeling is in veel gevallen
slechts een voorlopige bewoner van de wijk en de buurt en eveneens van de
parochie. Dat hierdoor de inter-menselijke contacten verzwakken ligt voor de
hand.
In Nederland verhuizen gemiddeld per jaar 125.000 personen binnen hun
eigen provincie en 128.000 personen vestigen zich in een andere provincie.
In het bisdom Brugge verhuisden in 1957 niet minder dan 44.000 personen van
de ene gemeente naar de andere. Binnen de stad Brugge veranderde in datzelfde
jaar 3.000 mensen van woning. Het zoeken naar een andere werkgelegenheid,
een kleiner, grater of goedkoper huis veroorzaakt binnen de stad een grate
mobiliteit. In de reeds eerder aangehaalde studie van M. Quoist over Rouaan
treffen wij een duidelijk overzicht aan van de onstabiliteit der wijkbewoners.
De tabel geeft de tijdsduur aan, waarin de bewoners binnen de wijk gehuisvest
waren 7).
20 tot 25 jaar
0,70%
10 tot 15 jaar 23,80%
1 tot 5 jaar 37,10%
5 tot 10 jaar 23,20%

15 tot 20 jaar

8,60%

25 tot 30 jaar

1,40%

37,10% der bewoners blii ft slechts een tot vijf jaar in dezelfde wijk wonen.
Na tien jaar is 60,30% verhuisd, d.w.z. dat de wijk voor meer dan de helft uit
nieuwe bewoners bestaat.
De nog bestaande nomaden-volken daargelaten zijn de Amerikanen wel het
meest bewegelijke yolk op onze aardbodem. Dit geldt niet alleen voor de bekende „business trips", maar evengoed voor de sociale mobiliteit en het aantal
verhuizingen. Een onderzoek van de parochieregisters van drie grate stadsparochies in de USA bracht aan het licht, dat 38% van de kinderen die de
Eerste H. Communie ontvingen, geboren en gedoopt waren in andere parochies.
Dit betekent, dat de betreffende gezinnen minstens een keer verhuisd zijn binnen acht jaar. Van de kinderen die in de drie genoemde parochies gevormd
werden, was 43% niet in de parochie geboren. Uit de huwelijksregisters bleek
dat, 55% van de personen die in betreffende parochies trouwden, daar niet
geboren was. J. H. Fichter s.j. kon voor een stadsparochie in Amerika vast-

7 ) Michel Quoist o.c. p. 46.
45
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stellen dat, tussen 1939 en 1948 26,8% van de parochianen niet verhuisd was,
het overige gedeelte, 73,2% was gemiddeld 4,5 maal verhuisd. Deze bevindingen van Fichter komen overeen met andere onderzoekingen welke hij op dit
terrein verrichtte in enkele stadsparochies in het zuiden van de USA. In de jaren
1942 tot 1951 werden door 2.972 katholieke gezinnen 9.851 verhuizingen
ondernomen. Dit is een gemiddelde van 3,31 per gezin in tien jaar. Slechts 808
gezinnen (27,19%) bleven in deze tien jaar in dezelfde parochie wonen. Het
gemiddelde aantal verhuizingen voor de 72,81% komt daarbij op 4,55. Voor
een verdere nuancering der gegevens laten wij hier enige cijfers van Fichter
volgen.
Frequency of family
mobility
None
One or two
Three or four
Five or six
Seven or eight
Nine or ten
Eleven or more
Total

2.972 families
%
No.

9.851 moves
No.

808
555
676
413
333
141
48
2,972

845
2.353
2.293
2.456
1.349
555
9.851

27,19
18,60
22,75
13,90
11,20
4,74
1,62
100,00

8,58
23,89
23,28
24,93
13,69
5,63
100,00

Bran: J. H. Fichter s.j., Social relations in the urban parish, Chicago, 1956 2, p. 97.

De stedeling is een vreemdeling
In het migratieproces der urbanisatie is de stedeling een volkomen vreemdeling geworden. Zijn leven is opgedeeld in functies welke op verschillende
plaatsen gelokaliseerd zijn. Hij voelt zich derhalve ook niet of weinig gebonden
aan de stad waar hij toevallig woont en nog minder aan de parochie waar hij
toevallig bijhoort. Bij het zoeken van zijn ontspanning, werkkring etc. . . . voelt
hij zich allerminst gelimiteerd door de stadsgrenzen. In bijna alle stedelijke
parochieonderzoeken staat men versteld van het feit, dat zovelen hun godsdienstpraktijken vervullen in de niet eigen parochiekerk. De lakale binding aan
de eigen parochie is verzwakt en wordt am iedere willekeurige reden verbroken.
Bij wijze van voorbeeld benutten wij enige cijfers van Gouyon uit zijn anderzoek over Bordeaux. In anderstaande tabel wordt aangetoond, dat voor meer
dan 1/3 van de praktizerende katholieken de eigen parochie, waarmee zij zich
als parochiaan verbonden zouden moeten voelen, zelfs minder aantrekkingskracht voor hen heeft dan een vreemde kerk.
De meeste parochianen die buiten hun parochie „kerken" zijn vreemden in
hun eigen parochie en meestal ook in hun wij k. Temidden van stads- en geloofsgenoten voelen zij zich eenzaam en onafhankelijk.
De menselijke verhoudingen in de grootstad warden dan ook voor een gedeelte gekenmerkt door vervreemding en vereenzaming. Hoewel de stedeling
dagelijks in contact komt met een groot aantal personen is hij hierdoor nog niet
geintegreerd in de stadsgemeenschap. Het gebonden groepsleven van het platteland verwijdt zich in de stad tot een losse kennissenkring. Men leeft eerder
naast elkaar dan samen met elkaar. Het buurtleven is in de stad dan ook in
verval geraakt, de uitgesproken volksbuurten daargelaten. Het gevoel van saam-
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Katholieken in Bordeaux die praktizeren buiten hun parochie
Parochie
St. Romain
St. Bruuo
St. Nicolas
St. Pierre

St. Michel
Ste Clotilde
St. Louis
St. Annre
Notre Dame
Eysines

Ste. Croix
St. Eloi
St. Victor

Praktiserenden
276
2.038
1.812

798
1.059
2.252

2.143
1,364
2.414
453
1.224
908
1.389

praxis buiten parochie
128

829
701
287

46.3
40,6
38,6

402
667

35,9
34,6
34,4
33,0
30,7
27,6

124

27,3

325
239

26,5
26,3

362

26,0

367
775
708

Bron: P. Gouyon, La pratique religieuse de l'agglomeration Bordelaise, 1955, p. 74.

horigheid tussen de bewoners van dezelfde buurt of flat wordt nog zelden
gevonden op grond van het samenwonen. Dikwijls weigert men zelfs elk contact met buren om zijn vrijheid niet te verliezen. De meeste stedelingen hebben
alleen nog buren in die zin, dat er mensen in de buurt wonen. De veel geuite
klacht van migranten „je buren wensen niet eens met je te spreken", wordt in
deze een begrijpelijke aanklacht. In zijn beschrijving van het buurtleven in de
Amerikaanse steden zegt Fichter o.m.: „Human contacts in the immediate
neighborhood are casual . . . . It may extend to the invitation to „drop in for a
drink" on New Year's Day . . . . The people do not know one another well, but
they tend to have opinions of, and attitudes towards, the neighbors 8).
De stedeling is een migrant vanwege de sociale mobiliteit
De verschillen welke zich manifesteren in de vormen van stedelijk wonen
brengen een voortdurende mobiliteit van de stedelingen met zich mee. Deze
mobiliteit is vaak een gevolg van de veranderde economische situatie, welke
door toename of vermindering van inkomen veroorzaakt wordt. Aan de variatie
van de economische status correspondeert tevens een verandering van sociale
status. Hoewel wij leven in een tijd, waarin aan eenieder principieel gelijke
rechten worden toegekend, heeft toch ieder een verschillend prestige en inkomen. Door het spel van solidariteit en oppositie handhaaft zich het klassenverschil. Individuen en gezinnen die erin geslaagd zijn zich een zeker prestige
en een bepaalde levensstandaard te verzekeren, willen deze voordelen monopoliseren. Bij het overschrijden van een zekere limiet behoort men in een z.g.
„betere buurt" te wonen, bij die lieden die niet werken voor een loon, maar die
zich met bezigheden occuperen tegen vergoeding van een salaris. Nu in onze
tijd de sociale mobiliteit in veel landen gemakkelijker is geworden en men
minder sociaal gedetermineerd is door geboorte en milieu, brengt dit ook
migratie en verhuizing met zich mee. „Every large city and its suburbs demonstrate the relation between residential mobility and social mobility" 9). De wil
8) Jozef H. Fichter s.j., Sociology, Univ. of Chicago Press, 1958 4, p. 98.
9) Jozef H. Fichter s.j., o.c. p. 335.
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om tot een hogere welstand te komen voor zichzelf of voor zijn kinderen, of de
vrees een bepaalde welstand te verliezen, verbonden met allerlei persoonlijke
omstandigheden, plaatsen de stedeling in de situatie van de eeuwige migrant.
Volgens Jean Labbens is de stedeling dan ook: „jamais arrive au but, toujours
menace d'être rejete du poste oil i1 tente de se fixer".
Het migratoire karakter dat onze grote steden onloochenbaar kenmerkt verbiedt ons de stad en ook de stedelijke parochie te typeren als gemeenschappen.
De stedelijke gemeenschap is meer een probleem dan een werkelijkheid. De
stedeling zelf bezit een te geringe bereidheid om het geheel te dienen, hij voelt
zich allerminst verantwoordelijk voor het samenleven met zijn medestedelingen,
die voor hem onbekenden en vreemdelingen zijn. De grootstad vertoont duidelijk de kenmerken van een sociaal aggregaat, dat men zou kunnen omschrijven
als een vrij losse en willekeurige verzameling van individuen, die tegelijkertijd
eenzelfde territorium bewonen, maar die voor elkaar onbekenden blijven, zonder omschreven organisatie en zonder sociaal contact.
Wij zouden hiermee echter niet willen betogen, dat er in de stad geen
groepsleven meer gevonden wordt. In de praktijk van de complexe en dynamische samenleving is het niet gemakkelijk uit te maken of de individuen welke
deel uitmaken van een grater geheel ook werkelijk naast elkaar heenleven. Er
zijn groepen die zich ontbinden tot aggregaten en aggregaten die zich ontwikkelen tot groepen. Het is dan ook volgens Ferd. Tunnies niet zozeer het sociale
leven in de grootstad dat veranderd is als wel het gemeenschappelijk sociale
leven. Men werkt samen in georganiseerd en geimproviseerd verband, maar
men gaat onverschillig uiteen, als het dad waarvoor men samenkwam bereikt
is. Veel sociale betrekkingen zijn gegrond op het do-ut-des princiep in de zin
van Sorokin's opmerking: „Let us make a business profitable to both parties".
Er is in de stad zeker wel sprake van groepsleven, maar de stedelijke samenleving als geheel vormt zeker niet meer dan een sociaal aggregaat, waarin solidariteit ontbreekt, zodat buiten de kleine gemeenschappen de stedeling vervreemdt van de hem omringende instituten en medemensen.
Pastorele nota
De parochie heeft de versnippering van het gemeenschapsleven, welke de
urbanisatie met zich heeft meegebracht overleefd, doch haar verliezen zijn niet
te verwaarlozen. Noch slechts een klein gedeelte van de tijd wordt in de eigen
parochie doorgebracht, aangezien werk, ontspanning, opvoeding etc. veelal
buiten de parochie plaats vindt. Gewoonlijk wordt een parochie als goed beschouwd wanneer de kerkelijke observantie goed is, aan de participatie en de
sociale relaties wordt geen aandacht geschonken. Toch is de parochie meer dan
een „agency for the satisfaction of religious obligations" (J. Donovan). Juist
door een snelle wisseling van de bevolking in de stedelijke parochies worden de
sociale integratie, de cohesie en de persoonlijke relaties van de parochianen
onderling en met hun pastoor erg bemoeilijkt. In de grate steden kan men .een
toenemend individualisme waarnemen, waaronder de gemeenschapsgeest in de
parochie te lijden heeft. De complexiteit der stedelijke beschaving en de amy ang der sociale eenheden plaatsen de stedeling voor het alternatief: of zijn
persoonlijkheid, zijn intelligentie en karakter te ontwikkelen om te kunnen
weerstaan aan de anonimiteit en een plaats te veroveren in de culturele en
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sociale samenleving, ofwel ander te gaan in deze anonimiteit. De stedeling wil,
zonder dit te bereiken, persoonlijk zijn en schept een sociale distantie tussen
zichzelf en zijn medeburgers. Oak voor zijn godsdienstig leven in de parochie
wenst hij geen gemeenschap en geen controle. Zijn breuk met de of ficiele
organisaties is totaal, hij ziet in de parochie dan ook meer een administratief
centrum dan een effectieve groep. Hij wenst persoonlijk te oordelen over het
feit of hij zijn godsdienstig gedrag zal handhaven, verbeteren of zal laten
verzwakken. Zo dringt de invloed van de wijze der stedelijke samenleving door
in het godsdienstig en parochiele leven. Wie zal de invloed kunnen vaststellen
van de stedelijke en industriele cultuur op de grote massa pendelaars? Zijn zij
in staat de nieuw verworven ervaringen op de juiste wijze in hun leven te integreren? Hoe verwerken zij het acculturatie-proces waaraan zij onderworpen
zijn? Wordt hun gezindheid tegenover Kerk en godsdienst negatief beinvloed
Ondervinden zij pastorele leiding in conflict-situaties of om deze situaties te
voorkomen Vragen, welke opgeroepen worden en door onderzoek beantwoord
moeten warden, omdat zij in feite bestaan vanwege het migratie-proces in onze
grote steden, vragen ook die van vitaal belang zijn voor de zielzorg en het
herstel van de parochiegemeenschap.
Hoewel de mythe van de kleine groep ons sterk heeft aangegrepen in onze
functionele samenleving, lijkt het ons toch niet mogelijk hierop de parochiegemeenschap te herstellen. Dit voert ons tezeer terug naar de idyllische eerste
christen-gemeenten of diaspora-situaties, welke niet overeenkomen met de normale parochies in de grootstad.
Bij het herstel van de parochiele gemeenschap zal men dienen aan te sluiten
bij de bestaande stedelijke situatie, zonder deze te vergelijken met vroegere
samenlevingsvormen op het platteland. De nieuwe objectiviteit der menselijke
verhoudingen welke groeiende is en waarin een ruimere plaats wordt toegemeten aan functionele relaties en „privacy", zal de basis moeten vormen voor
het herstelwerk dat noodzakelijk moet verricht worden aan de gemeenschapsbinding van onze stedelijke parochies. Hierbij zal het nodig zijn, dat de stedelijke zielzorg zich gedeeltelijk losmaakt van de lokale parochie-grenzen, omdat
deze in feite door de gelovigen niet meer als grenzen beschouwd kunnen worden. In dit artikel ligt het niet in de bedoeling verder in te gaan op de vraag:
op welke wijze de parochiele eenheid op de meest doelmatige wijze hersteld kan
worden.
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Johann Nestroy

1801-1862
0. FORST DE BATTAGLIA

echte Oostenrijker was Johann Nestroy reeds door zijn herkomst. De
E ENfamilie
van zijn vader stamde uit het dorp Pogrzebin, uit een Poolssprekend

gebied dat tot het midden van de 18e eeuw politiek bij Oostenrijk hoorde, later
aan Pruisen kwam en thans weer Pools is geworden. Nog in de tijd der Habsburgers trok een tak van de familie Nestroy - in doopregisters vindt men ook
Nestruy, Niestroj, Niestruj, Nestrog - naar een nabijgelegen Tsjechische streek,
in de buurt van Troppau-Opava. Daar vinden we een hereboer Frantisek (Franz),
die rand 1740 geboren was en een welgestelde boerendochter huwde, Esther
Riba. Uit dit huwelijk sproot in 1763 een zoon Johann, die zich later als advocaat in Wenen zou vestigen en in 1799 trouwde met Magdalene Konstantin,
een meisje uit een Weense patricièrsfamilie. Zij hadden acht kinderen. Na de
vroegtijdige dood van de moeder (zij stierf in 1815 aan tuberculose), raakte de
vader aan lager wal. De bliksemsnelle opgang van zijn begaafde zoon beleefde
hij nog net, hij stierf in 1834.
„Mucki" Nestroy (Johannes Nepomucenus, Eduardus, Ambrosius) is op
7 december 1801 in Wenen („im Sternhof") geboren. Hij bezocht de Annaschule, daarna de school van de Benedictij nen, het beste en, naast het Theresianum, ook het meest beroemde gymnasium van heel Oostenrijk. Voortreffelijke
leraren maakten hem hier vertrouwd met de humanistische cultuur en zijn Duitse moedertaal (de taal van zijn vader, het Tsjechisch, zou Nestroy pas later een
beetje leren). Hij kwam hier in contact met jongens van alle standen, prinsen
en lakeien. Aan de universiteit ging hij daarna, in het spoor van zijn vader,
rechten studeren. In al deze jaren was Nestroy te vergelijken met een humeurige
barometer. Als hij er lust in had, dan was het mooi weer en behaalde hij prachtige uitslagen; als het hem zinde, lui of onhandelbaar te warden, dan regende
het slechte rapporten. Aan studentengrappen en rellen deed hij niet mee, maar
dit bracht hem daarom nog niet in de gunst van de professoren. Zijn naam
kwam te vaak voor op de absentielijsten. Liever dan in de collegezalen vertoefde
hij op danspartijtjes, in het gezelschap van jonge dames uit de society. Zolang
er enig uitzicht was op een carriere van advocaat of ambtenaar, vond de „epouseur" in zijn galante ondernemingen overigens steun bij de ouders van deze
kinderen. Hij geraakte in de netten van een, ondanks een geii.surpeerd „von" in
haar naam, twijfelachtige sirene. Wilhelmine (von) Nespesny, een buitenechtelijke dochter van een graaf Zichy en langs moederszijde een kleindochter van
een majoor, bracht de ontvlambare jongen het hoofd op hol. In allerijl, het was
waarschijnlijk nodig, trouwde hij met haar, op 7 september 1823.
Nog geen jaar tevoren, in maart 1822, juist voor het einde van zijn studies,
had hij de juristerij opgegeven. Met stille tram verdween hij van de universiteit.
Hij ging zich aan het theater wijden. Reeds als student had hij meermalen op de
planken gestaan, ook in het publiek. Zijn aangename verschijning, zijn mooie
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basstem schenen hem voor deze roeping voor te bestemmen. Op 22 augustus
1822 werd hij in de Weense Opera (het Hoftheater bij de Karntertor) geengageerd; hij tong er Sarastro in de Toverflait. Direct na zijn huwelijk werd hem
een hogere gage aangeboden in het Duits Theater te Amsterdam. Daar hield hij
het echter niet lang uit. Hij keerde terug naar Oostenrijk, maar moest daar nu
weer helemaal van meet of aan 'beginnen. In 1824 komt hij in Briinn terecht,
vanaf 1826 speelt hij regelmatig in de schouwburgen van Graz en Pressburg. In
Graz beleeft hij de bitterste ervaring van zijn leven. Zijn lichtzinnige vrouw
ging er met een graaf vandoor, zonder zich te bekommeren om haar kind of
haar man. Deze laatste vond al spoedig een nieuwe levensgezellin: de piepjonge
actrice Marie Weiler. Zij was een trouwe, on'berispelijke vrouw: zij gaf hem een
burgerlijke gezelligheid in huis, waaraan hij zo'n 'behoefte had; zij waakte over
de financiele toestand van het gezin, die hij vaak verwaarloosde; zijn talloze
zijsprongen zag zij door de vingers; zij wijdde zich helemaal aan de opvoeding
zowel van de noon uit Nestroy's eerste huwelijk als van haar eigen twee kinderen. Wel verzette Nestroy zich soms tegen haar zachte tirannie, maar hij bleef
haar zijn leven lang een dankbare verering toedragen.
In Graz probeerde hij voor het eerst ook als auteur op te treden. Van oudsher
was het in het Oostenrijks theater txouwens een traditie dat spelers ook voor het
theater schreven, denken we slechts aan Ferdinand Raimund. Nestroy's eerste
proeven waren echter bescheiden. Hij was nauwelijks twintig toen hij een tragedie schreef: Friedrich (Rudolf) Prinz van Korsika, maar die werd pas twintig
jaar later, toen Nestroy al beroemd was geworden, voor het eerst opgevoerd; na
twee vertoningen verdween ze voor goed van het repertoire. Of er nog andere
produkten in het „verheven" genre zijn geweest, weten we niet. Het vroegste
bewaard gebleven stuk was een „komische Kleinigkeit", even weinig waard als
de tragedie: Zetteltrager Papp (1827). Maar Die Verbannung aus dem Zauberreich verraadt ineens de hand van een meester en in Der Tod am Hochzeitstage
vinden we reeds alle kenmerken van de grate Nestroy: een sprankelende geestigheid, diepe gedachten die schuilgaan achter eenvoud, en een buitengewone
taalvaardigheid. Twee jaar later, in augustus 1831, gaat zijn droom in vervulling: hij kan terug naar Wenen. Carl, de dictator van het yolks theaterleven,
die zelf een uitmuntden acteur was, maar vooral een handig type in het ontdekken en exploiteren van andere talenten, zag in Nestroy een soort natuurwonder: voor het Weense volkstheater de kip met de gouden eieren. Hij engageerde hem, kon hem spoedig niet meer missen en behandelde hem met een
grootmoedigheid die helemaal niet in zijn gewoonte lag.
Nestroy voelde zich bier bij deze „ondernemer", eerst in het Wiedener-, later
in het Leopoldstadter-theater, uitstekend op zijn plaats, als speler en als auteur.
De rij van zijn successes werd in 1832 geopend met drie schitterende parodieen:
Der gefiihlvolle Kerkermeister (een parodic op een ballet dat helemaal in de
vergetelheid is geraakt), Nagerl and Handschuh (op een eveneens vergeten
bewerking van het AschenbrOdel-motief) en Zampa (op de bekende opera van
Herold). In hetzelfde jaar kwamen daar nog twee geestige satiren bij in de
vorm van het toen populaire toverspel: Der konfuse Zauberer en Die Zauberreise in die Ritterzeit. In dit laatste haalde hij diegenen over de hekel die dweepten met de verkeerd begrepen en verheerlijkte Middeleeuwen en beleed hij een
rustig welgedane Biedermeier-burgerlijkheid. Het publiek was hierover in de
wolken. Maar toen hij zijn spot ook tegen zijn bewonderaars keerde en in 1837

736

JOHANN NESTROY 1801-1862

in Eine Wohnung ist zu vermieten een natuurgetrouw portret tekende van de
Weense filister, werd hij uitgejouwd. Feder Lorbeerbaum noch Bettelstab, een
ietwat tammere aanval op de banale burger en tevens een parodie op de huilstukken van een Holtei, had in 1835 al niet veel meer succes.
De eerste triomf was Lumpacivagabundus (1835), een stuk dat nooit meer
van het repertoire is verdwenen, zelfs niet in de tijd dat Nestroy half vergeten
was. Driemaal had hij het bewerkt voor hij het los liet. Nog gedurende zijn
leven werd het ongeveer tweehonderdvijftig maal gespeeld. Het publiek amuseerde zich met de vrolijke intrige, de komische situaties, de drie hoofdrollen
van de liederlijke handwerkers, die aan grote acteurs prachtige speelkansen
boden. De scherts en de satire verstond men, niet echter de diepere betekenis:
de spot met de vulgair materialistische, zich voor yolks uitgevende pseudowetenschap, een spot welke zijn hoogtepunt vindt in het kometenlied van de
verboemelde schoenmaker die zijn ziel verkocht heeft aan de astronomie. Een
vervolg op dit stuk vond niet meer dezelfde bijval. Een grater succes was weer
Zu ebener Erde und enter Stock (1835), dat reeds iets laat vermoeden van
Nestroy's sociale problematiek in de komedies van de veertiger jaren. De stof is
eigenlijk tragisch: een nieuwe rijke wordt ten gevolge van de „Launen des
Gliicks" van de eerste verdieping verdreven en een andere — van edeler afkomst, volgens de theaterconventie van de tijd — neemt zijn plaats in. Maar
Nestroy schetst dit lot in blije kleuren. Het lot van de kleine man, die de speelbal is van de (fortuin, en meteen de vraag, wanneer, waar en hoe het noodwendige te scheiden is van het overtollige, wordt aan de orde gesteld in Die beiden
Nachtwandler, een Posse die door de tijdgenoten niet zo gunstig onthaald werd,
maar waarover een ongewoon fonkelende glans ligt. Onder weer een ander
aspect keert hetzelfde thema dan nog eens terug in Gluck, Missbrauch und
Rfickkehr (1838).
In dezelfde vruchtbare jaren vonden nog andere kluchten grote .bijval, die het
minder verdienden: Eulenspiegel (1835), Der Affe und der Bräutigam (1836),

Das Haus der Temperamente (1837), Der Farber und sein Zwillingbruder
(1840).
Doch nu begint Nestroy's schitterendste periode. De maartrevolutie van 1848
is in aantocht. Jets van de nakende storm hangt al in de lucht, al schijnt het
lustig volkje aan de schone blauwe Donau dat nog niet te merken. Nestroy
wordt het gewaar, en hij schildert, aanvankelijk nauwelijks zichtbaar, een teken
aan de wand.
Die verhangnisvolle Faschingsnacht (1839), een tweede parodie op Holtei,
en Einen lux will er sich machen (1842) kunnen nog de indruk wekken, slechts
onschuldige ontspanningsspelen te zijn, maar het eerste onthult reeds de macht
van het geld die een rijke vrouw uitoefent over haar horige man en het lot van
de dienstbode die aan de luimen van deze capricieuze dame is overgeleverd —
het tweede, de slaafse binding van de kleine kapitalist aan het „G'wOlb", het
bedrijf, de winkel, waarvan hij, „verfluchter Kerl", tevergeefs droomt, ooit, al
was het slechts voor een paar uren, los te komen. Zonder omwegen treedt de
sociale kritiek aan de dag in Der Talisman (1840), waarvan de held een Oostenrijkse Figaro of Gil Blas is. Das Midi aus der Vorstadt (1841) en Der Zerrissene (1843) handelen over een dartele jange man, zoon van een parvenu,
maar in de grand kerngezond, die lijdt aan Weltschmerz, alleen omdat hij niet
genoeg geld heeft, na allerlei droeve ervaringen met valse vrienden en uitbui-
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ters vindt hij ten slotte in de liefde voor een eenvoudig meisje uit de provincie
zijn betere helft terug. Daarop volgen dan, in stijgende lijn, Der Unbedeutende
(1846), waarin geleerd wordt dat ook voor een „onbeduidende" arbeider de
eer wel iets beduidends is, en Der Schutzling (1847), een indrukwekkend beeld
uit de eerste periode van Oostenrijks industrialisatie. Beide stukken zijn in een
betoverende taal geschreven, vol sprankelende invallen en vernietigende uitvallen. Die schlimmen Buben in der Schule ten slotte is zo overrompelend komisch, dat het aanvankelijk de tragische kern — het lot van de dorpsleraar en de
dorpsschool in de jaren voor de Revolutie — en zijn symbolische betekenis over
het hoofd doet zien. Wanneer de vroegrijpe knaap Willibald door zijn brutale
grootspraak op school een eremedaille in de wacht sleept en die dan met een
kameraad ruilt voor een gebakje, dan wordt reeds iets merkbaar van de tijd die
op kornst is: de wereld behoort voortaan aan de durvers, de „reèle" waarden
verdringen de „imaginaire": „Erst das Fressen, dann die Moral". Het stuk is
geschreven in 1847. Het dolle jaar van de Revolutie staat voor de deur.
Zelfs de verstandige, ibedachtzame Nestroy verliest er het hoofd bij. Als zijn
eerste schuchtere paging om de nieuwe heren in het gevlij te komen — Anverwandten (einde mei 1848) — door de toeschouwers wordt uitgefloten omdat
het stuk naar hun smaak niet ver genoeg meegaat en tussen de regels door nog
vit op de Revolutie ook, werpt hij het roer radicaal naar links om en schenkt
het publiek een kostelijke Revolutie-klucht: Freiheit in Kriihwinkel (begin juli
1848), een satire op de Reactie, op de gevluchte Metternich en de JezuIeten.
Kon Nestroy, die overigens alles behalve een onverdraagzame antiklerikalist
was, dezen werkelijk niet verdragen? Metternich had hij vroeger bewonderd en
zou hij later opnieuw vereren; zijn spot was nu slechts door de omstandigheden
ingegeven. Zuiver bleef echter zijn geestigheid, die nu het hoogtepunt van haar
uitdrukkingskracht had bereikt. Trefzeker en taalvaardig spreekt ze ons ook aan
in de stukken die hij schreef na de ineenstorting van de Revolutie, thans zonder
concessies aan het publiek, dat opnieuw aan de leiband liep.
Lady und Schneider, Hollenangst, Der alte Mann mit der jungen Frau (dat
nooit werd opgevoerd) maken de balans op van de Revolutie. Het lijkt een geweldig 'bankroet te zijn, maar Nestroy onthoudt zijn waardering niet aan hen
die in de vrijheidsidealen oprecht geloofd en ervoor gestreden hebben. In hetzelfde jaar 1849 waarin deze drie politieke en wereldbeschouwelijke stukken
ontstonden, schreef hij ook zijn meesterwerk, de grootste parodie niet alleen
van de Duitse literatuur: Judith und Holofernes, dat Hebbels Judith-drama met
de grand gelijk maakte. In een vonkend vuur wordt hier de papieren onmenselijkheid van de zich opblazende Uebermensch uit het grauwe verleden verbrand,
maar ook de onmenselijkheid van latere leiders en verleiders spookt er ons uit
tegen.
Hoog was de vlam opgelaaid. Nu viel ze neer. Nestroy's creatief elan verlamde rand zijn vijftigste jaar, tamelijk vroeg. In april 1851 en in maart 1852
schreef hij nog twee geslaagde komedies, 'beide weer met een sociale inslag.
Mein Freund behaalde slechts een „succes d'estime"; Kampl was zijn laatste
triomf. In de onbehouwen, maar toch beminnelijke titelfiguur schetste Nestroy
zijn tweede zelfportret (het eerste vinden we in de milde, dappere en waardige
Hahnrei Kern van Der alte Mann mit der jungen Frau) dat echter nooit werd
opgevoerd). De overige stukken uit deze late periode verraden zijn onvermogen
om zichzelf nog eens te evenaren, ofschoon in monoloog en dialoog vaak nog
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prachtige aforismen te vinden zijn. Zijn 'beide Wagner-parodieen, de ene op
Tannhiiuser, de andere op Lohengrin, bleven ver onder de maat van wat hij
vroeger had gekund. Slechts zijn twee allerlaatste Possen riepen de onvergelijkelijke, onvervangbare Nestroy weer even voor de geest. Friihere Verhiiltnisse
hernam het grondthema van Zu ebener Erde, en Hiiuptling Abend wind was een
charmante satire op de wereldpolitiek, topconferenties incluis. Beide stukken
zijn van 1862, het jaar van zijn dood.
Zijn leven was steeds gunstiger verlopen. Na 1848 vergaven de hof- en legerkringen hem spoedig zijn vrijheidskoorts, de linkse intellectuelen zijn terugkeer
tot de Reactie. Het grate publiek was steeds van hem blijven houden. Toen
Carl in 1854 stierf, volgde Nestroy hem op als directeur van het Leopoldstadtertheater. Hij werd een rijk man. Maar zoals in alles, bleef hij ook hierin maat
houden. Toen hij zijn krachten voelde afnemen, nam hij, na een ambtsperiode
van zes jaar, wijselijk ontslag. Hij trok zich terug in Graz, het Oostenrijkse
Pensionopolis, waar eens de wieg had gestaan van zijn literaire carriere. Daar
kocht hij zich een mooi huis, daarna nog een elegante villa in Bad Ischl, de
keizerlijke zomerresidentie. Een 'bijzonder voorrecht van de keizer legitimeerde
de twee kinderen die Marie Weiler hem geschonken had. De zoon zou later een
adellijke jonge dame uit een Hongaars geslacht huwen, de dochter een officier
van de generale staf.
Met deze sociale opgang van zijn gezin was Nestroy al even blij als met zijn
theatersuccessen. Hij was niet afkerig van wat afwisseling in zijn verkeer met
het schone geslacht, hij gaf wel eens toe aan Voltairiaanse bevliegingen, maar
hij was geen revolutionair die traditionele waarden veracht en omverwerpt; voor
alles was hij een geestdriftig patriot of, zoals hij zichzelf noemde, „ein Gutgesinnter", een „Legitimist". Op het ogenblik van zijn dood heeft hij bovendien
zijn trouw aan de Kerk betuigd. Na een korte ziekte stierf hij te Graz op 25
mei 1862. Zijn kerkelijke (begrafenis, op 2 juni, groeide uit tot een nationale
rouwdemonstratie.
Deze typische vertegenwoordiger van het Oostenrijkse Biedermeier was echter
nog iets meer dan een „bourgeois". Hij was de satirische getuige van zijn tijd
en zijn medemensen en tegen hen. Steeds weer doet hij denken aan Karl Kraus,
die zijn land en yolk met een zelfde zeer doende lief de te lijf ging, met een
zelfde taalvaardigheid ook. Verder van ons doet hij denken aan Aristofanes en
diens Atheners. Ook Nestroy slingert zijn getuigenis vanaf het toneel de zaal in
en maakt van het theater een tribunaal. Hij keek am zich heen, zag wat anderen
niet zagen, en sprak zich vrijmoedig uit.
Daar komt bij dat deze toneelauteur het metier beheerste als geen andere. Het
began in zijn werkkamer, waar hij zijn indrukken in aforismen schreef. Dan nam
hij ergens een handeling, die hij meestal aan Franse, soms aan Duitse voorbeelden ontleende (men kan ook enkele Engelse voorbeelden aanwijzen, een Hongaars en vermoedelijk een Italiaans). Aan de originaliteit van het gegeven of
de types hechtte hij geen overdreven belang. Zoals Moliere nam hij zijn stof
waar hij ze vond. Met de figuren uit de theaterconventie, in steeds nieuwe belichamingen, trekt men overigens nog het meeste yolk. Zijn virtuositeit bestond
er echter in dat hij alles en iedereen op een gemeenschappelijke Weense noemer
wist te brengen, alles verweenste. De voorbeelden zijn in zijn figuren nauwelijks
meer te herkennen. Franse salonhelden zijn Oostenrijkse „Gawliere" (cavaliers)
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geworden of avontuurlijke „Friichterin", burgerzonen die papa's dukaten verkwanselen; Duitse ambachtslieden worden getransformeerd in de drie onvergetelijke vagebonden van Lupacivagabundus. Het schitterendst speelt deze virtuositeit in de parodieen.
De handeling moest steeds om enkele spelers van zijn troep draaien; de rollen
waren vooraf bepaald door hun karakter en temperament. Eerst zorgde Nestroy
voor zijn eigen rol; daarna kwam zijn vriend Wenzel Scholz aan de beurt, een
goedmoedige dikkerd, die een vermakeliik contrast vormde met de lange, satanisch schrale Nestroy. Voor zichzelf reserveerde hij de grote monologen — ten
hoogste drie —, die vaak stijf stonden van spitse beschouwingen over allerlei
actuele en vele eeuwige vragen. Hij was een begenadigd speler. Ook als zodanig
kan hij in de roem van het nageslacht voort 'blijven seven, maar het eigenlijke,
het onmiddellijke genie van een acteur verdwijnt met hem in het graf. Van
Nestroy's stem en gebaar is ons niets bewaard gebleven.
Zelden kan zijn werk nog gespeeld warden, en dan door acteurs die helemaal
thuis zijn in het Weens dialect en de oud-Weense levenssfeer. Voor de rest
moeten wij ons tevreden stellen met de lectuur. Maar juist in de taalvorm, in
die wonderlijke taalkunst die zijn tiidgenoten achteloos voorbijgingen, ligt de
grote kwaliteit van deze kunst. Nestroy ging met de taal om als met een liefje.
Hij luisterde onderdanig naar haar grillen, maar beheerste haar tegelijk als een
meester. Hij speelt met woorden en betekenissen. Hij raadt geheimen achter de
kleren van de woorden. Hij kleedt ze uit. En daar staat dan ineens niet meer de
taal voor ons, maar de naakte waarheid. Dit blootleggen van onvermoede samenhangen tussen begrippen zonder schijnbaar verband heeft Voltaire gedefinieerd als esprit. Het is dit soort geestigheid, die ontstaat uit metafysische diepten of gewoon uit een verstandige waarneming, die in Nestroy's stukken triomfen viert. Daartegenover blijven intrigue, situaties en karakters secundair.
En ook de ideeen. Als denker moet men zijn betekenis niet overdrijven. Nestroy is niet Oostenrijks belangrijkste filosoof, zoals een van zijn schranderste
bewonderaars hem heeft genoemd. Nestroy was een Voltairiaan, j a, een „Josefiner" zoals men deze lieden onder de Habsburgse Monarchie pleegde to noemen.
Hij had scherpzinnige ideeen, gebruikte voortreffelijke argumenten ad hominem.
Hij was een scepticus, zoals de meeste Oostenrijkers van zijn tijd en zijn milieu,
doch helemaal geen vrijdenker. Hij had over een en ander zijn ideeen, doch de
waarheid waar hij lachend, soms bitter lachend, voor vocht, hield hij slechts
voor een relatieve. Hij bleef een scepticus tot in zijn scepticisme.
Het hoof dkenmerk van zijn levensbeschouwing was nuchterheid. Zijn blik op
mensen en samenleving was zonder illusie. Door alle maskers van onschuld of
deugdzaamheid keek hij heen. Maar daarom was hij nog geen grommende, zich
afzonderende misantroop. Over alles sprak hij onbevangen, mild, begrijpend.
En hieraan danken wij zijn mooiste aforismen, zijn 'betoverende vergelijkingen.
Hij zocht het soms in het bizarre:
Die Riesenschlange Leidenschaft liegt vor mir mit dem bezaubernden,
unwiderstehlichen Blick, ich tälple ihr kiiniglhaft in den Rachen --erschiittert vom Erdbeben des Herzens, wanken die Pfei1er der Verhaltnisse and das Gebaude der Existenz droht, mich unter seinen Triimmern zu begraben.
Mein Hirn sitzt schon als alte Bruthenn' auf dem Basilisken-Ei der
Rache.
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Meine Geduld setzt den Hut auf und ich seh's vollig nach dem Stock
greifen, sie geht aus.
Der Zensor ist ein Mensch gewordener Bleistift oder ein Bleistift
gewordener Mensch, ein fleischgewordener Strich durch die Erzeugnisse
des Geistes, ein Krokodil das an den Ufern des Ideenstroms lagert und
den darin schwemmenden Literaten die Kopf' abbeisst.
Die Ehre ist die feine Wasche, in welche sich die Seele der Gebildeten kleidet, drum muss die Ehre auch fleissig gewaschen werden, das
geht aber nicht mit Wasser, nur mit dem Blute des Beleidigers wascht
man die Ehre rein.
Wenn der Urwald der Unwissenheit noch durch keine Axt der Kultur gelichtet, die Prarie der Geisterflachheit durch keine Ansiedlung von
Wissenschaft unterbrochen ist, wenn auf dem starren Felsen der Albernheit die Gedanken wie SteinbOck' herumhupfen und das Ganze von
keiner augenblendenden Aufklarungssonne bestrahit, sondern nur von
dem Mondlicht der Liebe ein wenig bemagischt wird, r dass wird doch,
Koff' ich, unbandig romantisch sein.
Du kannst dir mit deiner Weisheit nicht selbst die Bratwurst des
Genusses aufs saure Kraut des Lebens legen.

Vaak wordt de indruk van het bizarre echter niet gewekt door de stijlfiguren,
maar door een onfeilbaar vermakelijke schijnlogica, die van Nestroy een nakomeling van de Griekse sofisten maakt:
Hast du nie gehort, dass Kinder und Betrunkene einen eigenen Schutzengel haben? Kind bin i schon Lang' kein's mehr, also muss ich trinken,
um mir meinen Schutzengel nicht zu verscherzen.
Die Wahrheit ist das Erhabenste, drum kann man's nicht jedem auf
die Nase binden.
Die Erfahrung ist die Frucht begangener Irrtiimer, darum muss man
sich etwas verirren.

Maar hij kon ook ernstig zijn en dan nam zijn wijsheid stelling tegen de
vermeende idealen van zijn tijd, van alle tijden. B.v. de beroemde zin waarmee
een jonge avonturier zijn vader karakteriseert:
Er betreibt ein stilles, abgeschirmtes Geschaft, bei dem die Ruhe das
einzige Geschaft ist; er liegt von hOherer Macht gefesselt und doch ist
er frei und unabhangig, denn er ist Verweser seiner selbst
er ist tot.
Gute Vorsatze sind Friichte, die abfallen, ehe sie reif sind.
Das Vorurteil ist eine Mauer, von der sich noch alle Kopf', die gegen
sie ang'rennt sind, mit blutigen Kopf zuruckgezogen haben.
Auf die guten Tag' haben die Reichen, aber auf die guten Nache nur
die Gliicklichen ein Monopol.

De gelukkigen! In de grond is het kernprobleem van heel dit work: het strewn naar een stil, gelukkig 'bestaa.n, ergens in een hoekje van de wereld die toch
maar een tranendal is; het ideaal dat de Biedermeiertijd gerealiseerd meende te
zien in rust, stil welbehagen en idyllische burgerlijkheid. Doch deze liefelijke
droom wordt steeds weer verstoord door de menselijke ontoereikendheid, meer
nog dan door instellingen of systemen. Daartegen keert zich dan Nestroy's
satire.
Dat deze nog steeds bewondering wekt, is niet alleen te danken aan zijn
elliptische wijsheden en geestigheden, maar vooral aan zijn edele menselijkheid,
die door en door Oostenrijks en, vaak onbewust, christelijk is; een menselijkheid
die waarheden niet alleen met een lach weet te verkondigen, maar ook met
spot. En de mensen tegen wie de spot zich keert, klappen er van plezier nog bij
in de handen ook.
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Gerhart Hauptmann
Een herwaardering
A. DEBLAERE S.J.

goed als andere landen bezit ook Duitsland zijn gelovigen van het scienZ°
tisme, die zich als wetenschapsmensen aandienen omdat zij het perceptievermogen missen voor een andere dan de materieel meetbare werkelijkheid.
Zelfs de geesteswetenschappen raakten een tijd in dit positivistisch vaarwater
verzeild. Gerhart Hauptmann werd uitgeroepen tot de grate naturalist van de
Duitse letterkunde. Het gevolg was een eclips, die de faarn van de schrijver in
zijn laatste levensjaren en in de eerste jaren na zijn dood verduisterde: in een
werk, dat a priori als naturalistisch wordt afgeschreven, gaat men geen geestelijke waarden meer zoeken.
Blindheid bij de enen, onverschilligheid .bij de anderen: is dit misschien de
reden, waarom de studie van Karl S. Guthke over Hauptmann 1) niet in de
prachtige, solide inkleding verscheen, die de Duitse uitgeverij pleegt te sieren?
Deze onopvallende paperback betekent echter een mijlpaal in de geschiedenis
van de Duitse letterkunde, en ruimt de voorstelling van een „naturalistische"
Hauptmann voorgoed uit de weg. Een vervalste voorstelling kan voortaan geen
aanspraak meer maken op wetenschappelijke eerlijkheid.
Guthke is een geleerde van de nieuwe generatie: hij studeerde na de tweede
wereldoorlog. Hij promoveerde te Gottingen in 1956, publiceerde reeds een
hele reeks gespecialiseerde artikelen over Hauptmann, en is thans Professor aan
de University of California te Berkeley. In het streng accurate gebruik van een
overvloedig materiaal bleef hij trouw aan de oude Duitse degelijkheid, maar hij
verlaat de strakke systematisatie, die de behandelde schrijver vaak nogal levenloos in de geestelijke 'bouwdoos van de criticus propt. Zijn oordeel is soepel,
met veel smaak, zin voor proportie en invoelingsvermogen.
Hauptmann heeft lang geleefd: 1862-1946, en is een buitengewoon vruchtbaar kunstenaar geweest: Liebesfriihling in 1881, wereldroem met de eerste
opvoering van Vor Sonnenauf gang in 1899, en in 1946 maakte hij de uitgave
van Elektra en Agamemnons Tod nog klaar. De literatuurhistorici meenden er
een analogie met Goethe in te zien. Zoals Goethe een romantische en een classicistische periode had gekend, zo onderscheidde men een naturalistische Hauptmann, die de echte was, en een andere, die, ja, eigenlijk niet meer in aanmerking kwam, doch slechts verdragen werd am wille van het vroegere werk.
Ook dit vroege werk was echter fel omstreden geweest. De enen noemden
Hauptmann „gedachtenloos" en de „onredelijkste toneelschrijver van de eeuw";
anderen bejubelden hem als „de hervormer van de kunst", „de verlosser van de
literatuur", „de vervulling van Ibsen". Inderdaad krijgen zijn personages en
situaties pakkend concreet gestalte; uit reele fragmenten bouwt hij een wereld
1 ) Karl S. Guthke, Gerhart Hauptmann. Ein Weltbild im Werk.
Kleine Vandenhoek-Reihe, 106-108. Vandenhoek
Ruprecht, Gattingen, 1961, 195 pp., D.M.
4,80.
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op die echter en dichter is dan de werkelijke. Men denke slechts aan de reeks
wereldberoemde drama's: Das Friedensfest (1890), Die Weber (1892), Der
Biberpelz (1893), Hanneles Himmelfahrt (1894), Florian Geyer (1896), Fuhrmann Henschel (1897), Michael Kramer (1900),Rose Bernd (1903), Und Pippa tanzt (1906), Die Ratten (1911). Hier kregen de naturalisten zo veel van
hetgeen ze zochten, dat ze het eigenlijke voorbijgingen en de naturalistische
voorstelling voor de wezenlijke inhoud hielden. En nog steeds probeert men
deze drama's voor even zoveel toppunten van het naturalisme te doen doorgaan.
Men had geen aandacht voor de grate religieuze vragen die Hauptmann stelde
in zijn prachtige prozaverhalen en die in zijn later werk zo duidelijk op de
voorgrond traden, dat men deze werkelijk niet meer onder het naturalisme kin
rangschikken. De religieuze probleemstelling werd alleen maar beschouwd als
een afwijking, als een 'betreurenswaardig „profetisme". Algemeen gold het dat
de Nobelprijs hem in 1912 werd toegekend voor de sociale en naturalistische
kwaliteiten van zijn werk.
Nu is het wel zo, dat Hauptmann als schrijver en als mens vol tegenspraken
zat, dat zijn overvloedige produktie ook waardeloze stukken telt, dat hij een
bijzonder instinct bezat voor de exploitatie van mode en populariteit. Hij vulde
zijn geest met de verwoede en soms verwarde lectuur van werken die elkaar
tegenspraken en waarvan de antagonistische elementen in zijn creatieve beleving
soms curieuze verbindingen aangaan. Als student te Berlijn zwelgt hij in Darwin
en Haeckel; hij loopt college bij de meest materialistische professoren, maar gaat
tegelijkertijd op in de lectuur van Schleiermachers Reden fiber die Religion. Het
zal wel onmogelijk zijn, een eenzijdig doordacht en uitgewerkt wereldbeeld onder zijn wisselend werk te ontdekken. Toch is Hauptmann zelf ervan overtuigd,
te scheppen van uit een eenheid, inzicht en krachtbron samen, die helemaal niet
onduidelijk, we! echter moeilijk formuleerbaar is. In de Voorrede op de laatste
uitgave van zijn werken, waarvoor hij talrijke ontwerpen maakte, zoekt de oude
schrijver de rationele samenvatting van die Einheitsformel van zijn wezen te
geven. Hij bekent goedmoedig, er niet in te slagen. Zulk een samenvatting valt
immers onder het abstractievermogen van een wijsgeer, niet onder de concrete
scheppingsmacht van een dichter. Hij bekent dat hij de syrnbolische „Zusammenfassung" van zijn „im Werk geausserten Wesenheit oft geplant and nicht
durchgefiihrt" beef t.
Critici die niet onderworpen waren aan het naturalistisch dogma en dus merkwaardige werken als Der Apostel (1890) en Der Narr in Cristo Emmanuel
Quint (1910) niet op onverklaarbare wijze hoefden te „vergeten", probeerden
Hauptmanns werk te herleiden tot een snort syncretisme van drie levensbeschouwingen, waarbij am beurt de modem-wetenschappelijke (wat toen gelijk stand
met positivistische), de dionysisch-heidense of de christelijk-zedelijke de voorrang kreeg. Hauptmann was wel een groat verbruiker van de uiteenlopende
symbolen dezer verschillende visies, doch deze critici bleven bij de kunstgestalten staan, bij de elementen die zelf slechts figuur waren van de diepere inhoud.
Hauptmann wil aan de werkelijkheid gestalte geven, doch nooit, in geen
enkel werk, ziet hij de mens als een materialistisch te 'bepalen wezen. Hij ziet
hem steeds in de hele werkelijkheid, die een geestelijke werkelijkheid is, wortelend in een mysterie. Dit mysterie nu — en hier levert een onbevooroordeeld
onderzoek merkwaardige resultaten op — is nooit een anonieme transcendentie.
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Juist wanneer zijn helden de hogere macht ervaren als blind noodlot, als het
Schicksal (waardoor de Centraal-Europeanen zo gefascineerd zijn, dat zij er
bijna mystiek mee 'bedrijven), laat de schrijver dit door lezer of toeschouwer
aanvoelen als zinvol, als een bestemming, hoe geheimzinnig ook. Dat de bestemming een noodlot schijnt, vindt zijn verklaring alleen in de egotistische
beperktheid, de blindheid van de helden: de hogere macht kan hun wegen
alleen nog doorstralen als het hun ikheid breekt. Toeschouwer of lezer 'beleeft
hun iblindheid in een zekere zin als hun eigenlijke, deerniswekkende zondigheid.
Vandaar dat Hauptmanns werken dezelfde diepe en schokkende indruk maken
als de oude tragedies, dat zijn helden werkelijk tragische helden zijn. Stelt
men de naturalistische stijlmiddelen op de voorgrond, alsof zij de inhoud waren,
dan blijft er slechts een mager residu over en wordt de kolossale werking van
deze stukken onverklaarbaar. Ook in de meest concrete en alledaagse figuren
gaf Hauptmann gestalte aan een eeuwige tragiek. Er is dus absoluut geen breuk
met zijn vroeger werk als hij in zijn latere jaren dezelfde tragiek opnieuw incarneert in de aloude helden van het Atridengeslacht. Bij alle vormgaafheid en
taalkracht is in de latere treurspelen echter wel een verslapping in het artistiek
scheppingsvermogen waar te nemen. De dichter grijpt hier immers naar mythische gestalten, die ongetwijfeld hun symbolische algemeengeldigheid bewaren;
maar de kracht van de jonge Hauptmann kon ook aan ogenschijnlijk onbeduidende mensen dezelfde tragiek en dezelfde algemeengeldigheid verlenen.
Hauptmann affirmeerde steeds dat „ieder mens in een dubbele werkelijkheid
leeft". Welke? Guthke blijft bij een zeer algemene „zin van het leven". Die
vormt dan de ene achtergrond van heel het werk, maar verleent het, achter de
veelzijdige gestalten en ontleende sym'boolsystemen, ook zijn magische kracht.
De sleutel van deze levensvisie is: de zinvolheid van het lijden. De mens kan
het leed niet vluchten. Geen wilsvrijheid hier, slechts determinatie. Tragisch
lij den is geen toeval: in het lijden wortelt de bestaansmogelijkheid zelf van de
mens. Het leven krijgt zijn zin van een Goede Macht boven de mens. Iedere
ibeschouwing van dit leven van uit een louter aards, materialistisch standpunt is
onhoudbaar, irreeel, want de hogere werkelijkheid openbaart zich juist in de
aardse ervaringen van lijden, nood en mislukking. De mens groeit, ervaart in
het lijden een ontmoeting met het „goddelijke", ontplooit en vervult enkel
fangs deze weg zijn eigenlijke en diepste mogelijkheden. Zander zijn relatie tot
een transcendente bestemming is het mensenleven ondenkbaar en onvoorstelbaar. Reeds in een brief van 1894 vat Hauptmann zijn inzicht samen met de
uitdrukking, dat Erdenpein Himmelsseligkeit wordt. Aardse pijn en hemelse
zaligheid zijn echter meet- dan correlaten: het zijn twee polen van een dynamische werkelijkheid. We menen met, voile recht (hetgeen Guthke niet doet) dit
te mogen transponeren in de christelijke terminologie: door het kruis naar het
licht. Huiverde de jonge Hauptmann reeds voor de „vreselijke onberoerbaarheid" van de macht boven ons, hij erkende ook reeds: „Hoe ontzaglijker de
Macht die over ons heerst, des te sterker de mens die zich voor haar buigt".
De dichter is ervan overtuigd, een profeet te zijn van deze Macht, die een
persoonlijke macht is: te spreken in naam van dit sacrale mysterie is het wezen
zelf van de dichterroeping. Dit geloof gaf hem zijn grate kracht; het verleidde
hem soms ook tot pompeuze, onverdraagzame en onkritische uitlatingen. Het
maakte hem in zijn tijd tamelijk onmodern.
Hauptmann ontsnapte niet aan alle gevaren van een bewust profetendom.
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Als dichter besefte hij wel dat hij het mysterie niet moest verklaren doch in
levende gestalten laten aanvoelen; maar zijn inlijving in de gelederen van het
naturalisme, zijn behoefte om daarop te reageren, verleidden hem tot de uitwerking van een sluitende mythische symboliek. De gnostische synthese van
onvoldragen symbolen bracht hem in zijn laatste werken tot op de rand van de
allegorie en verdoofde de straalkracht, ontnam de densiteit aan zijn figuren.
Het is immers reeds zeer veel, wanneer een mens een mythische gestalte of
dimensie kan scheppen, een Quijote of een Faust, een Utopia of een Orplid;
een hele mythologie door een persoon blijft maakwerk, al blijkt het een bekoring waar bijzonder de Duitse schrijvers zeer zwak tegenover stonden. Deze
kunstkritiek op Hauptmanns mythen maakt Guthke echter niet — het ligt niet
in de apzet van zijn boek. Toch waarschuwt hij ervoor, dat het aanwezige Weltbild niet zo maar rechtlijnig aan het licht komt. Der Apostel en Der Narr in
Christo Emmanuel Quint, am terug te komen op de door het naturalisme totaal
onbegrepen grate jeugdwerken, schilderen echt religieuze mensen, en toch eindigen beide helden in een onstichtelijke dubbelzinnigheid, in afwijkingen die
de lezer noodzakelijk voor de vraag stellen: is heel die sfeer van religiositeit
illusie, moet de liefdevolle behandeling van die arme religieuze mensen tenslotte
spot verbergen? Op het verhaalbaar menselijke plan is er geen antwoord, het
raadsel moet raadsel blijven. Men wijst terecht op enigma en ambivalentie, doch
o.i. moet men hier verder gaan: ook in deze figuren is onbewuste, innerlijke
autobiografie van de schrijver. En nog wel zeer typisch voor Hauptmann: hij
zag steeds in, dat de dichter als profeet het mysterie moet verkondigen, niet
duiden. Waar hij zich vermeet het uit te leggen naar zijn mensenmaat, in plaats
van het aan te wijzen, valt hij buiten de wijdingsfeer, wordt hij karikatuur en
bespotting van het heilige. Toen Hauptmann aan het duiden ging, vooral in
Der grosse Traum, liep hij zelf in de val van de barokke gnostische mythologie.
Terwij1 hij vroeger als kunstenaar-schepper van concreet levende gestalten waar
het hen betrof een feilloos juist instinct had getoond voor deze grens, verraden
zijn nochtans echt religieuze helden de goddelijke 'boodschap, wanneer zij Naar
voor zich inpalmen in plaats van ze te dienen, wanneer zij zich ermee vereenzelvigen en ze naar de maat der menselijke verwachtingen omvormen. Vanaf dit
ogenblik is hun leven dubbelzinnig en wacht hun een tragische, dus schuldige
ondergang. Terzelfder tijd echter is die ondergang verzoenende loutering.
Wordt bij een dergelijke opvatting niet ook de grootste kunstenaar, voor
zover hij de ook hem bedreigende dubbelzinnigheid in zijn profetische roeping
bewust is, tot stamelen veroordedd? Het ironische Hauptmann-portret, dat
Thomas Mann ontwierp in de figuur van Mijnheer Peeperkoorn, die al zijn
zinnen met een diepe aanhef begint, om ze nooit te eindigen, of het verjaardagsvers dat Kerr de oudere dichter opdroeg (1932), met het nabootsend „nu jaja,
nu neenee", bevatten eigenlijk evenveel erkenning voor dit wezenlijke besef in
Hauptmann als goedmoedige spot; zij zijn de erkenning van zijn leitmotiv:
omnia in mysterium exeunt.
Volgens zijn uitdrukkelijke wens werd Hauptmann begraven in een franciskanerpij, een gebaar over de dood heen, dat brave gemoederen kan ergeren en
smaakvolle geesten doen glimlachen; hij was nu eenmaal niet zo'n groat levensen stervenskunstenaar als een woordkunstenaar; maar zelfs in dit theatraal gebaar
probeerde hij uit te drukken hetgeen hij in zijn werk veel beter, want slechts
door verwij zingen, had aangetoond.
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Het verloop
van revoluties
DR. R. CORNEGOOR

E Marxistische leer over de burgerlijke revolutie, die gevolgd wordt door
D
de proletarische revolutie, is door niet-marxisten in zekere zin geaccepteerd
en uitgewerkt. Er bestaat een soort van exacte wetenschap der revolutie. Het
verloop van revoluties wordt daarin beschreven als wetmatig. Men gaat zelfs
zover, dat men de belangrijkste figuren uit grate revoluties als van een zelfde
karakter gaat beschrijven. De voornaamste vertegenwoordiger van die leer is
Crane Brinton in zijn The Anatomy of Revolution. Zijn beschrijving komt in
hoof dzaak hierop neer: door de revolutie komen eerst de gematigden aan het
bewind; naast dit gematigde bewind ontstaat vrijwel getijktijdig een bestuur van
meer radicale figuren, tussen deze beide instanties ontstaat een strijd, die mede
door het radicaler worden van de gematigden, onveranderlijk door de radicalen
wordt gewonnen; dan ontstaat een burgeroorlog met een terreur door de radicalen; hierna ontstaat cen reactie die hij de Thermidor-periode noemt. In zijn
boek past hij deze leer toe op de Franse, de Russische, de Engelse en de Amerikaanse revolutie. Men kan misschien beter zeggen, dat hij de historie van deze
revoluties aan deze leer aanpast.
Op deze leer is namelijk zeer veel kritiek mogelijk. Enerzijds wordt in het
geheel geen rekening gehouden met gedeeltelijk of geheel mislukte revoluties,
anderzijds worden alle individuele en vaak zeer principide verschillen tussen
revoluties verwaarloosd.
Als mislukt kan men bijvoorbeeld de Duitse revolutie in het jaar 1918 beschouwen. Hier vond men ook naast de democratische socialisten een radicale
groep. Behalve in Beieren kwam deze laatste zelfs niet tijdelijk aan de macht.
De gematigden sloten zich als afweer tegen deze radicale groep steeds sterker
aan bij de contra-revolutionairen tot dat zij daarin op den duur geheel opgingen.
Hetzelfde verschijnsel zien we in dezelfde tijd in Hongarije. De burgeroorlog
is in beide landen een gevolg, of zelfs een vorm van het neerslaan van de radicalen. Ook in Spanje ziet men na de val van het koninkrijk een gang van zaken,
die hier zeer veel overeenkomst mee heeft, maar nog scherpere vormen aanneemt. Juist in het verschijnsel van de burgeroorlog ziet men bij de verschillende
revoluties grote verschillen. In Engeland onder Karel I kan men eigenlijk nog
nauwelijks van ,een revolutie spreken, voordat de burgeroorlog begint. Hier
staan duidelijk een Koningsgezinde en een parlementaire partij in de burgeroorlog tegenover elkaar. In Frankrijk begint de burgeroorlog in zekere zin al op
de eerste dag van de emigratie, de dag na de Bastille. Franse vrijkorpsen, koningsgezind, worden dan in het buitenland gevormd. Sommige daarvan blijven
gedurende de gehele revolutieperiode bestaan. Op voile kracht breekt hij echter
pas uit na de uitschakeling der Girondijnen. De „contra-revolutionaire" krachten zijn dan in hoofdzaak constitutioneel monarchaal gezind. In Rusland breekt
de burgeroorlog pas uit, na de bolsjewistische staatsgreep. De „contra-revolutio46
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naire" krachten daar zijn vrijwel zuiver republikeins. Tsaristen vindt men eigenlijk alleen in de emigratie. Behalve dit verschil in de houding tegenover de
monarchic, komt in de burgeroorlog ook een ander verschil vooral tij dens deze
periode naar voren. In Engeland ziet men duidelijk twee delen van het land met
elkaar in strijd. Het westen is overwegend Koningsgezind, het oosten staat aan
de kant van het parlement. Men kan zich afvragen, of dit verband houdt met
de sterkere germanisering van het oosten en de meer keltische aard van de bevolking van het westen. De boerenbevolking is sterk bij het geheel betrokken
en is over het algemeen koningsgezind; de steden zijn meer op de hand van het
parlement. In Frankrijk is de burgeroorlog behalve in de Vendee, overwegend
een kwestie van steden (Lyon, Toulon, Marseille), zoals de hele revolutie daar
een stedelijke, zelfs Parijse aangelegenheid was. De Jacquerie is een geheel
voorbijgaande periode. Deze richtte zich trouwens geheel tegen de adel en niet
tegen de steden. De Russische revolutie, en ook de burgeroorlog, is in de eerste
plaats een boerenkwestie. Wel te verstaan van geiiniformeerde boeren in de
steden. De opstand begint daar ander de grote boerenmassa, die door de oorlog
in uniform was gestoken, of in de Petersburger industrie ingeschakeld was. Zo
nu en dan ziet men in de Russische burgeroorlog drie partijen, de roden, de
witten en de groenen.
Dit laatste verschil verklaart ook een ander verschijnsel bij deze drie grote
revoluties. In Engeland begint de strijd nadat Koning en parlement voor enige
tijd aanhangers voor hun standpunt hebben gezocht. In Frankrijk ontstaat eerst
een conflict tussen Koning en Staten-Generaal, waarbij de Parijse bevolking na
enige weken de kant van de laatste kiest. In Rusland begint het met een heftig
straatoproer, waarbij de Doema na enige dagen de zij de kiest van de oproermakers tegen de Tsaar, die dan ook meteen volkomen is uitgeschakeld.
De houding der revolutionairen is daarbij geheel verschillend. In de Russische
revolutie heerst van het begin of aan een zeer sterke en optimistische toekomstverwachting. In Frankrijk heerste deze ook, maar vooral bij het begin bestaat
nog enige neiging, de revolutie te zien als een herstel van oude toestanden. De
glorie en de vorm van de oude Romeinse republiek blij ft gedurende de hele
revolutietijd een voorbeeld. Tijdens de Belgische omwenteling, zien wij zelfs de
partijen die in de toekomst zien en die herstel van de oude toestand willen,
scherp tegenover elkaar staan. In Engeland doen beide partijen het voorkomen
alsof zij strijden voor het herstel van oude rechten. In dit opzicht doet deze
burgeroorlog sterk denken aan de Duitse boerenoorlog en de daaraan voorafgaande Bundschuhbeweging. Beide richten zich in hun programme's op een
ideaal, waarvan de opstellers meenden dat het in het verleden werkelijkheid
was geweest. Ook onze Nederlandse opstand werd sterk gekarakteriseerd door
het verlangen naar herstel van vroegere toestanden en rechten. Bij alle strijd in
de hervormingstijd hoort men de roep naar een herstel van de oude en zuivere
evangelische toestanden. Zowel Rousseau en Montesquieu als Marx houden
historische beschouwingen. De eersten gaan echter uit van een ideaal in het
verleden, de laatste streeft naar een ideaal in de toekomst.
Deze verschillen in uitgangspunt bij de verschillende revoluties brengen ook
een ander verloop mee. Bij vele revoluties ziet men juist een meer gematigd
warden van de opstandelingen in de loop van de revolutie. Soms duurt de radicale periode slechts even; in het begin zijn er straatrelletj es, die door gematigder
elementen worden bestreden. Deze gematigder elementen nemen dan een deel

HET VERLOOP VAN REVOLUTIES

747

van de revolutionaire wensen over en voeren die uit. Dit is o. a. de gang van
zaken in de eerste dagen van de Belgische opstand in 1830. De burgerwacht,
die mobiel gemaakt was voor het bestrij den van straatrelletjes, werd de drager
van de revolutie. Een zeer typisch geval van deradicalisering is de Nederlandse
opstand tegen Filips II. Deze begint met de uiterst radicale geuzen met hun
terreur, om te evolueren naar een beweging die geleid wordt door in hun denkbeelden zeer gematigde kooplieden. Ook in Italie moeten de ook sociaal revolutionaire aanhangers van Garibaldi en Mazzini plaats maken voor burgerlijke
krachten. Een zeer typisch voorbeeld zien wij ook in het Frankrijk van 1848.
De socialistische voormannen, die in de eerste dagen een belangrijke rol spelen,
zoals Albert en Blanc, worden snel weggewerkt naar commissies, waarin zij
feitelijk machteloos zijn.
Ook de terreur valt niet in iedere revolutie in dezelfde periode. Daarbij doet
zich de vraag voor, wat precies de terreur is. Een periode van grate gewelddadigheid kan men in een revolutie vaak herhaaldelijk tegenkomen. Zo heeft men
in Frankrijk eerst de Jacquerie, dan de Septembermoorden en tenslotte de periode na de bestorming van de Tuillerieen. In Rusland is geen enkele samenhang
te ontdekken tussen de gewelddadigheden op het platteland en de onderdrukking van tegenstanders door het regime van Lenin. De eerste begonnen in ieder
geval reeds tijdens de burgerlijke republiek. Sommige schrijvers willen onder de
terreur alleen verstaan de periode van officièle, zeer gewelddadige bestrij ding
van tegenstanders. Dit lost echter niets op, omdat nooit is komen vast te staan
in hoeverre b.v. de Jacquerie en de Septembermoorden spontaan waren. In elk
geval staat het wel vast dat bij revoluties, waar langzamerhand meer gematigde
elementen de leiding krijgen, zoals in Nederland, de terreur in het allereerste
begin plaats vindt.
Bij dit alles moet men voor ogen houden dat er twee typen van revoluties
zijn. Dit bepaalt vooral het tijdperk van de burgeroorlog. In Engeland en in
Nederland begint de revolutie met een burgeroorlog; in Frankrijk en Rusland
is de revolutie al een tijd aan de gang als de burgeroorlog uitbreekt. In de beide
laatste landen is het oude regiem geen partij in de burgeroorlog. Deze speelt
zich of tussen nieuwe krachten. Het oude regiem was in deze gevallen totaal
vervallen en machteloos; het was niet meer in staat de orde en het recht te handhaven. Het gevolg daarvan was een strijd tussen partij en die ieder op hun manier recht en orde willen handhaven en zich geroepen voelen dat te doen. Deze
revoluties vormen een strijd om de macht gedurende een gezagsvacuiim. Het
bestaande regiem mist de kracht zich te handhaven en wijkt voor het minste
geweld. (De gebeurtenissen in Nederland in 1848 vormen dan ook wel degelijk
een revolutie. Onder de indruk van de relletjes in Amsterdam gaf de Koning de
macht over aan de mensen die meenden recht en orde te kunnen handhaven: de
liberalen). De revoluties zijn pas afgelopen als een van de strijdenden er in
geslaagd is zijn vorm van recht en orde in te voeren. In Frankrijk dus bij de
komst van Napoleon, of misschien zelfs pas bij de restauratie; in Rusland toen
Stalin zijn systeem na de wegzuivering van het linkse en het rechtse blok kon
doorvoeren. Thermidor is dan ook niets anders dan een fase in deze strijd,
gevolgd door een korte periode van rust voor de vermoeide strijders.
Heel anders ligt de zaak in Engeland en Nederland en bij de koloniale bevrijdingsopstanden in Noord-Amerika en na de wereldoorlog II. (In Zuid-Amerika
was waarschijnlijk wel sprake van een gezagsvacuiim). Tot hetzelfde type revo-
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luties behoren ook de staatsgrepen, pronunciamento's en dergelijke. Ook de
revolutie van Fidel Castro hoort tot deze groep. Hier was wel degelijk een
gezagsapparaat, dat recht en orde kon handhaven. Daartegenover staat echter
een groep die meent dat ook te kunnen. Koning en Parlement in Engeland; de
Koning en de stadsregeringen in ons land; koloniale regering en intellectuelen
in de kolonien. Tussen deze groepen breekt een gewelddadige strijd uit. Dit
verklaart waarom dit type revoluties vaak aan het begin het radicaalst zijn; de
radicalen zijn het meest geneigd tot geweld, maar vaak onpraktische leiders, die
op den duur worden vervangen door minder radicale, maar meer praktische
mannen. Geweldenaren als Lumey moeten plaats maken voor de bovenal praktisch denkende stedelijke regenten.
Al deze verschillen sluiten natuurlijk niet uit, dat er in de geschiedenis van
revoluties ook overeenstemmingen zijn aan te tonen. Met name van de Franse
en de Russische revoluties zijn geheel parallel lopende geschiedenissen te schrijyen, zolang men alleen op het uiterlijk verloop acht slaat. Daarvoor is echter
nog wel een andere verklaring dan wetmatigheid.
Er is namelijk ongetwijfeld een historisch verband tussen de verschillende
grote Europese revoluties. Het meest springt dit in het oog bij de Russische
revolutie. Ook de gewone man in de straat zag en wilde de overeenkomst met
de Franse revolutie. Men zong de marseillaise; men beschouwde de eigen revolutie als nog glorieuzer dan het westerse voorbeeld. De Bolsjewistitsche leiders
hadden niet alleen de Franse revolutie zorgvuldig bestudeerd, maar vooral ook
de Commune-opstand. Dit „voorposten-gevecht van het proletariaat" beschouwden zij, in navolging van Marx, als het tweede, mislukte deel van de Franse
burgelijke revolutie van 1870. Hieraan spiegelden zij zich; de volgens hen toen
gemaakte fouten wensten zij te voorkomen. Bewust nam Lenin bij de revolutie
de historische studies van Marxistische schrijvers als leidraad aan. De commune
zelf was al sterk geinspireerd op een popularisering van de geschiedenis van de
Parijse gemeenteraad in de revolutie-jaren.
Dat towel de Franse revolutie als de gebeurtenissen in Belgie sterk beinvloed
zijn door de Amerkaanse opstand, mag wel als algemeen bekend worden verondersteld. De Belgische omwenteling zag misschien ook in de opstand van de
noordelijke Nederlanden een voorbeeld. Maar niet alleen Amerika stond Frankrijk ten voorbeeld. Oak de strijd tussen Karel I en het Parlement deed zijn invloed gelden. Toen men in het begin van de Franse revolutie in de omgeving
van de Koning zei: dit is geen „revoke", maar een „revolution", dacht men aan
het lot van de Engelse koning. De angst voor dat lot beheerste het gedrag van
de koninldijke familie en aefende zodoende grate invloed uit, b.v. door de
vlucht uit Parijs, op de gang van de revolutie.
Ook in de Engelse revolutie zijn vreemde invloeden aan te wijzen. Misschien
hadden de Calvinistische aanhangers van het Parlement iets geleerd van hun
geloofsgenoten in ons land. In ieder geval zijn zij beinvloed door de leer van
Calvijn over de staat en de opstand. Zoals bekend had deze leer ook op de opstand in ons land een grote invloed. Men mag wel aannemen, dat deze leer nooit
in zulk een duidelijke vorm zou zijn geformuleerd, indien Luther geen partij
had gekozen tegen de opstandelingen in de Duitse boerenoorlog. Deze leer van
Calvijn beinvlaedt de gehele opstandige beweging in ons land, in de Fronde
(vooral de parlementaire) en in Engeland, maar snijdt daarmee de excessen van
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de Duitse boerenoorlog af. Onder de indruk van deze leer waren er geen leiders
meer te vinden voor een opstand van dit snort.
Op dit punt in de geschiedenis begint een gebrek aan gegevens een zorgvuldige analyse van het verband tussen revoluties in de weg te staan. Engels heeft
de boerenoorlog gekarakteriseerd als een proletarische aangelegenheid. Er zijn
echter duidelijke tekenen die er op wijzen, dat vooral de welgestelde boeren en
de ambachtslieden van het platteland de kern van de opstandelingen uitmaakten.
Zeker was de opstand geen zuiver landelijke, maar gedeeltelijk ook een stedelijke zaak. Somige eigenschappen vinden wij echter zeker weer terug in Nederland en Engeland, zoals de plechtige eed, waardoor de opstandelingen zich
met elkaar verbonden. Deze eed en andere karaktertrekken, zoals het vaandel
van de opstand, had de boerenopstand overgenomen van kleine opstandige bewegingen, die zich voor het eerst gaan ontwikkelen in de Niedere Bund (Elzas
en Opper-Baden) aan het eind van de vijftiende eeuw: de Bundschuh (Puntschoen)-beweging. De bron van deze beweging is volkomen duidelijk: even
eerder doen zich de stedelijke en landelijke opstanden in Zwitserland (de Obere Bund) voor rondom de Ziiricher volksmenner Waldman. De eed waarmee
Bundschuhers en hun opvolgers zich verbonden, is waarschijnlijk overgenomen
uit de iets eerder ontstane sagen omtrent de vrijwording van de oerkantons. De
werkelijke geschiedenis hiervan heeft zeker geen enkele invloed uitgeoefend,
ligt trouwens ook vrijwel geheel in het duister. Het meest waarschijnlijk kan
men de oorsprong van Zwitserland zien in het ontstaan en zich verbinden van
drie roversstaatjes langs de net in die tijd bruikbaar geworden St. Gothardweg.
Ook de middeleeuwse boerenopstanden, zoals Hagenholtz beschreven heeft,
zullen geen invloed op de beweging rand Waldmann hebben gehad. Het waren
desperate protest-bewegingen, zonder program, zonder feitelijke leiding, wanhopige meest zeer kortstondige uitbarstingen, zoals in ons land de opstand van
het kaas-en-broodvolk nog was.
De voorbeelden voor de beweging rond Waldmann, die via de Elzas de opstandige beweging in Duitsland en Frankrijk beinvloedden, moet men niet in
West-Europa zoeken. Het is echter niet waarschijnlijk dat de taktiek van de
opstand zelf in dit vrij primitieve land zou zijn ontstaan. Men mag Italiaanse
invloeden veronderstellen. De Democratische volksbeweging heeft daar zeker
haar bakermat. De Democratische opstand, die door zijn taktiek latere opstanden ook van andere aard beheerste, waarschijnlijk ook.

Het wetenschappelijk
nut van ondergrondse
kernproeven

O

WETENSCHAPPELIJKE
KRONIEK

H. JARS S.J.

P 5 september 1961 kondigde President Kennedy de hervatting aan van

kernproeven in de U.S.A. Rusland was toen reeds met zijn nieuwe indruken ergerniswekkende reeks kernproeven begonnen. De Amerikanen verklaarden
evenwel zich tot ondergrondse proefnemingen te willen beperken. Men zou
kunnen menen dat deze beperking slechts ingegeven werd door de begrijpelijke
zorg de wereldopinie niet voor het hoofd te stoten, door in hetzelfde euvel te
vervallen dat men aan de tegenstander verweet: de radioactieve contaminatie
van de atmosfeer. En toch is dit slechts de halve waarheid. Een aantal fysici en
ingenieurs van de U.S.A. schenen opgelucht omdat de 'brutale hervatting van de
Russen hen in staat stelden voort te gaan met interessante ondergrondse proefnemingen die ze in 1957 waren begonnen. Deze waren helemaal niet bedoeld
als proeven die alleen om redenen van opportuniteit niet in de atmosfeer werden gehouden: men zocht veeleer belangrijke technische en industriele toepassingen, die met oorlogsvoering niets van doen hebben.
Bijzondere moeilijkheden bij het gebruik van kernenergie
De bijzondere moeilijkheden die het gebruik van kernenergie zo ingewikkeld
maken, zijn van dubbele aard. Er is eerst en vooral de moeilijkheid, zo niet de
onmogelijkheid, het proces geleidelijk te doen verlopen: dit betreft het explosieve karakter van de kernenergie. Vervolgens vraagt men zich of hoe men de
mens kan beschermen tegen de radioactieve straling die een onvermijdelijk
begeleidingsverschijnsel is van elke vorm van kernenergie: dit betreft dus het
radioactieve karakter van de kernenergie. De ondergrondse proefnemingen
bedoelen nu precies de controleetbare voorwaarden na te gaan, waarin het
explosieve en radioactieve karakter geen onoverkomenlijke hinderpaal meer
hoeft te zijn voor praktische toepassingen op min of meer grote schaal.
Men zal onmiddellijk de bedenking opperen, dat er op dit gebied toch reeds
merkwaardige resultaten bereikt zijn. Denken we slechts aan de Nautilus, de
duikboot die met kernenergie wordt aangedreven. En de atoomreactoren, die zo
wat overal in Europa oprijzen, fungeren toch ook, op verschillende plaatsen, als
centrales van elektrische energie. In beide gevallen is men erin geslaagd, het
proces geleidelijk te doen verlopen en de radioactieve uitstraling tot, een ongevaarlijk minimum te beperken. Hier gaat het echter slechts om een van de twee
fund.amentele processen, waardoor in princiep energie kan worden gewonnen
uit kernreacties. Men kan inderdaad een zogenaamd 'fissie- en een fusieproces
onderscheiden. In het fissie- of kernsplijtingsproces wordt een zware atoomkern
gesplitst in meerdere lichtere atoomkernen: daar de bindingsenergie per kerndeeltj e of per nucleon in de zeer zware kernen kleiner is dan in de lichtere,
komt er bij de splitsing in lichtere kernen, energie vrij. De eerste atoombommen
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maakten van deze energiewinst gebruik, die aanvankelijk ook explosief verliep,
hetgeen juist de bedoeling was. Maar opvallend vlug is men er ook in geslaagd,
dit fissie-proces te beheersen. Het bleek namelijk dat de frequentie van kernsplijtingen wezenlijk afhankelijk is van de snelheid van de neutronen, die door
hun binnendringen in de zware kern de splijting moeten veroorzaken. Daar het
vrij eenvoudig is deze snelheid te regelen, kan men tegenwoordig het fissieproces min of meer geleidelijk doen verlopen. En wat de 'bescherming betreft
tegen de radioactieve straling, voor apparaten die een vrij grote omvang molten
hebben zijn er geen onoverkomenlijke bezwaren: in een betonnen omhulsel
warden ze van de buitenwereld afgesloten.
Anders is het echter gesteld met het zgn. fusie- of kernversmeltingsproces.
Hier gaat het hoofdzakelijk om de omzetting van kernen van zware waterstof
(deuterium, bestaande uit een proton en een neutron) in heliumkernen, opgebouwd uit twee protonen en twee neutronen. De energie die hierbij vrij komt,
is veel grater dan in het kernsplijtingsproces. (De beruchte H-bom of waterstofborn werkt volgens dit princiep). Al bevat de natuurlijke waterstof slechts 0,015
procent deuterium, toch ibligt dit nog een ontzaglijke hoeveelheid, aangezien
men een vrij goedkope scheidingsmethode heeft kunnen verwezenlijken. Men is
er echter nog niet in geslaagd, dit proses op dezelfde wijze te beheersen als het
fissieproces, en de specialisten zijn van mening dat het nog wel jaren kan aanlopen voor men het zo ver brengt. Maar, zo vroegen verschillende geleerden
zich af, waarom zou men niet proberen het explosieve fusieproces als zodanig
voor vreedzame doeleinden te gebruiken? Het zijn deze mogelijkheden welke
de ondergrondse kernproeven willen onderzoeken.
Eerste ervaringen
In september 1957 werd de eerste ondergrondse kernproef gerealiseerd: de
uitwerking van de ontploffing werd in tijd en ruimte op de voet gevolgd. Men
had de „born" aangebracht aan het uiteinde van een lange tunnel, die men in
een heuvel van vulkanisch tuf had uitgegraven. De tunnel liep uit in een spiraal
en werd bovendien nog gedeeltelijk met zandzakjes opgevuld. Aldus hoopte
men dat een gedeeltelijke instorting van de tunnel de zeer radioactieve plaats
van de ontploffing zelf van de buitenwereld af zou sluiten. Op dit punt slaagde
het experiment volkomen. Er werd een ontploffing verwezenlijkt van 1,7 kiloton 1). Gedurende de eerste minuten na de ontploffing smolten ongeveer 700
ton gesteente in de onmiddellijke omgeving: nadien stortte het „dak" van de
ontstane holte in over cen afstand van ongeveer 120 m. Op deze wijze werden
ongeveer 200.000 ton gesteente gebroken en verbrijzeld en waterdoorlatend
gemaakt. De aardschok werd echter op een afstand van 4,5 km nog nauwelijks
waargenomen, terwijI de radioactiviteit nagenoeg geheel beperkt bleef tot het
aanvankelijk gesmolten gesteente, dat zo goed van de buitenwereld afgesloten
bleef, dat het nooit enig gevaar opleverde. Deze resultaten waren zo bemoedigend, dat men mogelijke technische en industriele toepassingen overwoog,
1 ) Zoals bekend wordt de explosieve kracht uitgedrukt in functie van de „conventionele- explosiestof, trinitrotolueen, meestal afgekort tot TNT, waarvan de formule
luidt C6 H2. Ch3. 3 NO2. Een explosieve kracht van den kiloton komt dan overeen
met die van duizend ton of een miljoen kg TNT; een megaton-bom maakt ongeveer
evenveel energie vrij als een miljoen ton TNT.
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waarvan sommigen intussen reeds in het experimenteel stadium zijn getreden.
Ondergrondse ontploffingen als energiebron
De enige vorm van energie die praktisch bruikbaar is, is die waarbij de energie met een min of meer vast bedrag over langere tijdsperioden kan warden
geproduceerd en verbruikt. Bij een ondergrondse kernontploffing komt de
energie wel vrij op een paar seconden, maar ze zit ook in een vrij beperkte
ruimte gevangen. Waarom zou het niet mogelijk zijn dit warmtereservoir te
gebruiken om er water door heen te leiden, dat als stoom aan de oppervlakte
zou verschijnen en daar de turbines van een elektrische centrale zou doen draaien ? De Amerikaanse geleerden die een eerste proefneming op dit gebied voorbereiden in een geweldige zoutafzetting, vermoeden dat ongeveer 50% van de
vrij gekomen kernenergie als warmte-energie gelokaliseerd blijft, en dat men
tenslotte, na het transport van deze energie tot aan de oppervlakte, toch nog
30% van de aanvankelijk geproduceerde energie zou recupereren. Dit resultant
is lang niet kwaad wanneer het met andere procedes van energiewinning wordt
vergeleken. Het zou vooral het grate voordeel hebben, en dit is wellicht het
voornaamste, dat men centrales kan oprichten in streken die volkomen verstoken
zijn van natuurlijke energiebronnen. Wanneer men bedenkt dat de ontgi'nbaarheid van vele ertsafzettingen rechtstreeks afhankelijk is van energiebronnen die
niet te ver uit de buurt liggen, dan warden hier heel nieuwe perspectieven
geopend voor streken die er tot nog toe in moesten berusten hun minerale rijkdom ongebruikt te laten, omdat ze niet over de nodige energie ter plaatse beschikten om die te ontginnen.
Graafwerk op grote schaal
De meest voor de hand liggende toepassing is wel het gebruik van de kernenergie voor het verplaatsen of verbrijzelen van geweldige massa's gesteenten.
We leven in een tijd waarin dagelijks steeds grootser opgezette plannen het
licht zien: het graven van totaal nieuwe waterwegen, het bouwen van steeds
reusachtiger stuwdammen. het bevloeien en vruchtbaar maken van uitgestrekte
woestijnen. Vele van deze plannen zijn onmogelijk te realiseren omdat de kosten veel te hoog liggen, indien het graafwerk volgens de gewone methodes
moet gebeuren: het gesteente wordt in vrij kleine hoeveelheden ter plaatse verbrijzeld en moet dan nog weggevoerd worden. Wanneer echter een kernexplosie
op geringe diepte wordt uitgevoerd, ontstaat een krater. Een reeks van zulke
kraters zou zeer vlug een gleuf in de bodem doen ontstaan. Een dergelijk experiment wordt in een ver afgelegen hock van Alaska voorbereid. Het is echter
zonder meer duidelijk dat in deze gevallen het probleem van de radioactieve
contaminatie van de omgeving en de oppervlakte de voornaamste moeilijkheid
wordt. Maar ook op dit punt blijven de vooruitzichten optimistisch: bij verschillende experimenten is gebleken dat zeer goede „kratereffecten" warden bereikt
in voorwaarden, waarbij 95% van de radioactiviteit veilig in de bodem verzegeld
blijft op de plaats zelf van de ontploffing. In Alaska zullen trouwens een hele
groep biologen de mogelijke invloed van de ontploffingen op levende wezens
onderzoeken. In ieder geval wint de overtuiging meer en meer veld dat de radioactieve uitstraling, ook bij een dergelijk gebruik van de kernenergie, tot een
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volkomen onschadelijk minimum kan worden herleid. De geleerden wijzen er
daarbij trouwens terecht op dat er andere en meer dringende eisen van bescherming tegen ongezonde contaminaties van de atmosfeer bestaan: de stofdeeltjes
en de verbrandingsgassen die in industriegebieden de lucht verpesten, hebben
ongetwijfeld veel meer ziekten veroorzaakt dan de radioactiviteit.
De kratervorming van ondiepe ontploffingen zou ook nog kunnen gebruikt
worden am ertsen te ontginnen, die alleen rendabel zijn indien ze bovengronds
kunnen ontgonnen worden, maar die in feite voorkomen ander een dikke,
waardeloze laag. Deze deklaag zou door de ontploffingen verwijderd warden;
het erts zou in open lucht kunnen ontgonnen warden.
Valorisatie van ertsafzettingen
Er komen over de gehele wereld heel veel verlaten mijnen voor. Men heeft
het erts ontgonnen zolang het gehalte in de gegeven economische omstandigheden rijk genoeg was. Geleidelijk aan blijkt de proportie tussen erts en nevengesteente steeds ongunstiger te warden, en de ontginning wordt stop gezet
wanneer de onkosten om het kleine procent erts uit het nevengesteente of te
zonderen te grout warden. Want sterke concentraties van nuttige elementen zijn
in de aardkorst steeds een uitzondering. Veel frequenter zijn de gevallen waarin
het gezochte element in qr.). verspreide toestand in zeer grate volumes waardeloos nevengesteente voorkomt. De zeer grate massa steen die bij de eerste andergrondse kernproef door een enkele ontploffing gebroken en verbrijzeld werd,
wettigt de hoop dat een dergelijke methode op zulke afzettingen zou kunnen
toegepast worden. Men zou hier kunstmatig een prices kunnen inzetten, dat ook
in de natuur dikwijls heeft plaats gevonden, wanneer uit een verweerd en gebroken gesteente het nuttige metaal in waterige oplossing werd meegevoerd.
Op deze wijze zou ook uit arme ertsen op rendabele wijze het metaal gewonnen
kunnen warden.
Maar ook in verband met de brandstofvoorziening kunnen wellicht thans ongebruikte en onbruikbare reserves toch warden geexploiteerd. Het is een feit dat
in onze moderne wereld de petroleumafzettingen in steeds sneller tempo warden
ontgonnen en verbruikt. Voorlopig zijn de reserves nog zeer aanzienlijk, maar
de mens verbruikt nu eenmaal in enkele tientallen jaren hetgeen zich gedurende
heel het geologisch verleden heeft gevormd. Men zoekt dan ook koortsachtig
naar nieuwe petroleumbronnen. Bij dit onderzoek stout men vaak op gesteenten,
schiefers of zanden met een vrij hoog gehalte aan koolwaterstoffen. De aardoliereserves in deze afzettingen zijn naar schatting grater dan de thans bekende
„gewone" petroleumreserves. Het is nochtans onmogelijk gebleken deze olie uit
dergelijke zanden in Canada en de Verenigde Staten op te pompen, omdat de
vloeistof veel te dik en te viskeus is. Het zou echter volstaan de of netting op een
temperatuur van 90°C te brengen om de vloeistof te kunnen pompen: in die
voorwaarden zou de petroleumwinning ook economisch rendabel zijn. Ook op
dit gebied wordt een proefneming voorbereid: door een antploffing in het
gesteente onder de petroleumhoudende laag, hoopt men de temperatuur zo
hoog op te drijven, dat de olie langs een boorgat rechtstreeks naar de oppervlakte kan gepompt warden.
In vele streken met woestijn- of halfwoestijnklimaat wordt het nijpend gebrek
aan water dikwijls op gevoelige wijze beInvloed door het feit dat de oppervlakte
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van het land bedekt is met een harde ondoordringbare laag: het regen- en rivierwater krijgt daardoor nauwelijks een kans om in de diepere lagen door te dringen en daar de hoogst nodige reserve aan grondwater op te bouwen of aan te
vullen. Vele ingenieurs zijn van mening dat ondergrondse ontploffingen doorbraakzones kunnen vormen waardoor het water, in plaats van ongebruikt naar
zee te vloeien, in de ondergrond kan warden afgeleid.
Het is natuurlijk nog veel te vroeg om uit te maken welke van de hier vermelde methodes bruikbaar zullen blijken. En reeds werden door Amerikaanse
chemici weer andere voorstellen gedaan: zouden de hoge druk en temperatuur
die in het fusieproces optreden, niet gebruikt kunnen warden voor de synthese
van sommige materialen, die nu met veel meer kosten en moeite in gespecialiseerde laboratoria moeten vervaardigd worden? Op deze wijze zouden de „bijprodukten" van een ondergrondse ontploffing het gebruik zelf van de kernenergie economisch nog waardevoller maken. Rest nog de vraag, wat er van
deze plannen terechtkomt indien de huidige atoommachten toch tot een akkoord
zouden geraken over het verbod van alle, ook ondergrondse, proeven. Dan zou
de ontwikkeling die hier werd geschetst, zeker voor geruime tijd worden geremd. Maar het is onwaarschijnlijk dat methodes waarvan men gaandeweg het
mogelijk nut gaat inzien, ten slotte toch niet opnieuw burgerrecht zouden verkrijgen. Het is wel typisch voor onze tijd, dat de discussie aangaande de nieuwe
energievormen evenzeer een militair, een medisch en een politiek probleem
vormt, als een kwestie van louter wetenschappelijke of technische aard.

BUITENLANDSE KRONIEK

De schoolkwestie
in Frankrijk

DRS. H. BOEX S.J.

de „vijfde Republiek" volledig in beslag wordt genomen door de
H OEWEL
Algerijnse kwestie en allerlei netelige sociale geschillen, heeft zij toch kans

gezien een voorlopige oplossing te vinden voor een ander probleem, dat sinds
lang een bron van verdeeldheid is in de Franse natie: de status van het bijzonder
onderwijs. Wat in Nederland reeds tot de geschiedenis gaat behoren, is in Frankrijk hoogst actueel. De kwestie verdient onze aandacht, omdat voor de Kerk in
Frankrijk een nieuwe en bredere weg wordt geopend tot verbetering van het
bijzonder onderwijs 1 ). Het zal de „vijfde Republiek" tot eer strekken een positieve, loyale bijdrage te hebben geleverd tot deze nieuwe mogelijkheden.
Op 31 december 1959 werd een nieuwe wet aangenomen, die het bijzonder
onderwijs officieel erkent en een zekere subsidie toestaat 2 ). De Franse staat
reikt hier de helpende hand en tracht daarmee een einde te maken aan een
versnippering van krachten.
Tot op heden verkeerde in Frankrijk het bijzonder onderwijs, met name het
lagere, in een zorgwekkende toestand. Stand het iedereen volledig vrij een
bijzondere school op te richten, deze vrijheid sloot anderzijds iedere subsidie uit.
De wet Falloux in 1850 bevestigde onder hevig protest de vrijheid van onderwijs. Steunend op deze nimmer afgeschafte wet heeft het bijzonder onderwijs
zich met ups en downs tot op heden kunnen handhaven. Het laicisme 3 ) van
Jules Ferry noch de wet Combes onder de „derde Republiek" hebben daaraan
kunnen tornen, al deden deze de vijandschap tussen of ficieel en bijzonder
onderwijs toenemen. Met het beeindigen van de eerste wereldoorlog wordt echter een eerste bres geslagen in de felle oppositie tegen de bijzondere school.
Priesters en laicisten hadden zij aan zij gestreden voor het behoud van de Franse
natie. Men ontdekte elkaar als mens. Zulks herhaalt zich tijdens de tweede
wereldoorlog in de concentratiekampen. Dit alles heeft er toe bijgedragen dat
een onderlinge kennis en een zekere mate van wederzijdse waardering groeit.
Het klimaat voor een onderwijsherziening wordt gunstig: men stelt een commissie in tot bestudering van subsidiemogelijkheid, de aanspraken van het bijzonder
onderwijs doen zich gelden, de bisschoppen dringen aan op een oplossing. De
komst van de Gaulle maakt de weg vrij voor een nieuwe wet. Diens regering
1) Men kan in Frankrijk bijzonder onderwijs praktisch gelijkschakelen met katholiek onderwijs.

2) La Loi scolaire du 31 decembre 1959. Textes et Documents. — Union Nationale
des A.P.E.L., Paris, 1961. B. Megrine, La question scolaire. — P.U.F., 1960. Declaration des Cardinaux Francais sur l'application de la loi scolaire. 16 aotit 1960. in:
La Documentation Catholique, 57 (1960) p. 1078. J. M. Leblond, Pour runion des
&cotes, in: Etudes, 303 (1959), pp. 145-160. J. M. Leblond, L'Ecole, l'Eglise et la
Nation, in: Etudes, 307 (1960), pp. 3-18. F. de Dainville, Avenir de l'Enseignement
libre, in: Etudes, 304 (1960), pp. 289-307. F. Ader, Le caractere propre de recole
chretienne, in: Pedagogie, juin 1961, pp. 535-551.
3) Onder laicisme verstaan we hier: anti-christelijke levenshouding. In deze zin
werd het een politiek partijstreven. Daarnaast heeft laicisme ook de betekenis van:
neutrale levenshouding, gewetensvrijheid. Deze beide betekenissen worden nogal eens
door elkaar gebruikt.
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neemt op zich voor het einde van 1959 een schoolwet in te dienen. Het hoeft
geen betoog, dat de laicisten zich duchtig verzetten tegen een eventuele officiele
erkenning van het bijzonder onderwijs. Op 22 december 1959 worden dan ook
alle onderwijzers aangespoord hun lessen aan een uiteenzetting over het neutrale
karakter van school en staat te wij den. Het mag niet oaten. Op 31 december
1959 wordt de nieuwe wet zonder heftige debatten aangenomen 4). De Kerk
verkrijgt een off icicle erkenning van haar onderwijzende taak. De laicisten blijven echter ontevreden, zij dreigen het debat weer op te nemen.
De wet van 31 december 1959
Zij draagt een tegenstrijdig karakter. Dit is niet verwonderlijk, als men bedenkt, dat ze een compromis is tussen twee tegenovergestelde strevingen: het
bijzonder onderwijs enerzijds, dat een officiele erkenning van zijn eigen karakter
wenst, het staatsonderwijs anderzijds, dat graag een algehele integratie zag. De
wet nu heeft betrekking op de lagere en middelbare school, zij bedoelt de betrekkingen tussen deze en de staat vast te stellen. Te dien einde neemt de staat
op zich het „eigen karakter" van de bijzondere school te garanderen (art. 1),
maar deze verbindt zich van haar kant het onderwijs te geven „volgens de regels
en het program van het openbaar onderwijs" (art. 4).
In dit kader stelt de staat 3 mogelijkheden voor, die in de praktijk de vorm
aannemen van een contract. Iedere bijzondere instelling afzonderlijk kan dit
geheel vrij met de staat sluiten.
Allereerst is daar de „integration". Deze houdt een volledige en radicale
aansluiting bij het staatsonderwijs in en bijgevolg algehele subsidiering. Het
„eigen karakter" komt daarbij praktisch te vervallen. Deze vorm van contract
kunnen wij buiten beschouwing laten, omdat hij voor het katholiek bijzonder
onderwijs onaanvaardbaar is.
Op de tweede plaats komt het „contrat d'association". Om dit aan te gaan
moet de instelling beantwoorden aan een officieel erkende onderwijsbehoefte.
De klassen worden gelijk gesteld aan die van het openbaar onderwijs met dit
verschil evenwel, dat het onderwijs gegeven kan worden ofwel door leerkrachten
van het openbaar onderwijs ofwel door leerkrachten, contractueel verbonden
aan de staat. In deze laatste clausule ligt dus de mogelijkheid dat het dikwijls
droevig slecht betaalde personeel in het bijzonder onderwijs van staatswege
gesalarieerd wordt. De lessen dienen gegeven te worden volgens de regels van
het openbaar onderwijs, hetgeen een staatscontrole inhoudt. Het gaat er nu om
deze beschikking in overeenstemming te brengen met het „eigen karakter".
'mat het financiele aspect van dit „contrat d'association" betreft zal de staat
de salariering en de pensioenregeling van het onderwijzend personeel geheel op
zich nemen en voorzien in het onderhoud der lokalen. In overleg met de directie
van de instelling benoemt de staat de leerkrachten; deze komen hierdoor ander
contract met de staat, die de uiteindelijke werkgever is.
Dit „contrat d'association" is mogelijk voor het lager en middelbaar onderwijs. Aanvankelijk heftig omstreden is het niettemin de meest plausibele oplossing geworden voor de middelbare school. Oak de Franse kardinalen laten in
hun uitspraken de volledige vrijheid tot deze vorm van contract.
4 ) 427 stemmen tegen 71 in de Kamer van Afgevaardigden; 173 tegen 99 stemmen
in de Senaat.
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Ten slotte stelt de wet als derde mogelijkheid een „contrat simple" voor. De
instelling kan hierdoor haar leerkrachten laten erkennen door de staat, die hen
betaalt volgens hun titels. Van zijn kant behoudt de staat zich het recht van
toezicht voor. De natuur ervan is evenwel niet nauwkeurig omschreven. In
tegenstelling tot het „contrat d'association" blijft hier de 'financiele medewerking beperkt tot salariering van het onderwijzend personeel, maar ook de gemeenten kunnen deelnemen aan de kosten van de instelling.
Hoewel de staat deze vorm van contract voornamelijk bedoelde voor de lagere
school, zagen de kardinalen dit aanvankelijk voor beide schooltypen als de
oplossing. Een vrees voor al te radicale staatsinmenging was hier zeker de bepalende factor. Zoals we boven zagen, wijzigden de kardinalen hun standpunt
door de middelbare school vrij te laten het „contrat d'association" te kiezen.
Wat de lagere school betreft hervonden Kerk en staat zich in een gezamenlijke
voorkeur voor het „contrat simple".
In haar geheel genomen wordt de wet beschouwd als een overgangsregeling
en een experiment. Het zal voornamelijk van een eerlijke samenwerking afhangen of de onderneming slaagt. Dat er risico's zijn is duidelijk: hoe zal de staat
zijn controle uitoefenen? zal hij soepel zijn bij de benoeming van leerkrachten ?
wat zal er worden van de talrijke onbevoegde, maar bekwame leraren? Wegens
de subsidiering zal de bijzondere school haar poorten moeten openen voor leerlingen van elke gezindte. Zullen deze leerlingen geen bedreiging gaan vormen
voor de eigen geest van het bijzonder onderwijs ?
Om een beeld te krijgen van de toestand zullen we nu wat dieper ingaan op
deze vragen en de diverse opgeroepen reacties. Onze aandacht zal zich vooral
vestigen op het „contrat d'association"; hier staat de grootste inzet op het spel.
Gezien de verdedigingspositie, waarin het Franse bijzonder onderwijs sinds
een eeuw verkeerde, is het te begrijpen, dat een mogelijkheid uit het ghetto te
voorschijn te treden niet unaniem wordt toegejuicht. De „gelukzalige vrijheid
der kinderen Gods", die meer had van een bandeloze vrijheid, gaat aangetast
worden, nu de staat invloed krijgt op de organisatie van het bijzonder onderwijs.
Dat is moeilijk te aanvaarden voor instellingen die volledig gescheiden leef den
van iedere andere school en vreemd waren aan iedere inmenging. Men had de
juiste kijk verloren op de plichten en rechten van de staat. Het is waar, dat de
staat zich vooral vijand had getoond. Toch gaf reeds de encycliek „Divini Illius
Magistri" de staat een recht van toezicht op de school. Terecht hebben dan ook
de Franse kardinalen in hun verklaring van 16 augustus 1960 enerzijds aangedrongen op een „serene samenwerking met het openbaar onderwijs", anderzijds
op „trouw aan de katholieke scholen". Zij althans hebben de ellendige situatie
van het bijzonder onderwijs ingezien. Als we of zien van overwegend katholieke
streken als Bretagne en Elzas-Lotharingen, waar het bijzonder onderwijs floreerde, mag het op zijn minst kortzichtig heten in de nieuwe wet louter en alleen
een aanslag op de vrijheid te zien. Het getuigt van weinig aandacht voor het
probleem op nationaal vlak.
In concreto gesproken: waarin zag men vooral een aantasting der vrijheid ?
a.

Controle

In het vervolg zal het onderwijs gegeven moeten worden „volgens de regels
van het openbaar onderwijs". Daaraan was men niet gewend. Zeker, men volgde
in grote lijnen het staatsprogram, de leerlingen moeten immers hun eindexamen
afleggen voor een staatscommissie, maar men veroorloofde zich vrijheden op het
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gebied van materiele installatie, in het aantal uren voor bepaalde vakken. Om
maar een voorbeeld te noemen: men verwaarloosde veelal lichamelijke opvoeding en tekenen, vakken, die toch, mits goed gegeven, van het hoogste belang
zijn. Aan dit alles zal nu een einde komen. Men zal zich moeten passen in het
— ruime — kader van de officiele richtlijnen. Sluit dit onderwijs nu ook een
strikte neutraliteit in, zoals geeist op staatsscholen, of een scheiding tussen louter onderwijs en opvoeding in christelijke zin ? Geenszins, de staat garandeert
immers het „eigen karakter" van de bijzondere school. Het zal de taak van een
verstandig directeur zijn dit, waar nodig, uiteen te zetten en te verdedigen.
Risico's blijven er, maar zij zijn tegelijkertijd de voorwaarde voor een gezonde
ontwikkeling.
b. Leraren
Omdat de Rector van de universiteit uit naam van de staat de leraren benoemt,
is dit misschien wel de meest delicate kwestie. Terecht hebben de bijzondere
instellingen hun vrees kenbaar gemaakt aan het ministerie. Dit heeft zeer soepel
gereageerd en bij ministerieel besluit is dit punt nader omschreven. De Rector
der universiteit stelt kandidaten voor, die de directeur tot drie maal toe kan
weigeren. Van zijn kant kan hij daarna een voarstel doen. Indien de Rector der
universiteit hier niet mee akkoord gaat, zal de zaak warden voorgelegd aan een
arbitragecommissie. Deze procedure biedt een ruime marge en gezien het huidige
lerarentekort verwacht men van deze kant geen onoverkomelijke moeilijkheden.
Een bijzonder donkere dreiging ging uit van de eis tot gediplomeerde leraren.
Evenals voor zijn eigen onderwijs wenst de staat terecht bevoegde leerkrachten
in de klassen die ander contract komen te staan. In vele bijzondere instellingen
nu is het aantal bevoegden bedroevend klein. Procentsgewijs komt dit in veel
gevallen niet boven de twintig. Wij zagen een school met 7 bevoegde leraren
op 70 in totaal. Deze school was volstrekt geen avis rara. Daartegenover staat,
dat vele onbevoegde leraren juist uitstekende pedagogen zijn. Moet men deze
nu zo maar ontslaan of met een aanzienlijk lager salaris honoreren? Vele ministeriele besluiten hebben dit aspect behandeld en, al is het waar dat hier of daar
slachtoffers gaan vallen, de meeste onbevoegde krachten zullen hun post noch
hun salaris verliezen. De ministeriele besluiten voorzien de moeilijkheden van
deze overganstijd. Zij stellen de oudere onbevoegde krachten in de gelegenheid
een „certificat d'exercice" te verkrijgen; de jongeren zullen een diploma moeten
halen. Na 7 jaar echter zullen de algemeen geldende eisen voor bevoegdheid
geheel van kracht worden. De oude getrouwen warden door hun „certificat
d'exercice" geenszins gelijkgesteld met gediplomeerden, ook financieel niet.
Momenteel gaan onderwijsinspecteurs alle instellingen of die een „contrat
d'association" hebben gesloten, ten einde de persoonlijke contracten met de
afzonderlijke leraren te regelen. Een immens werk, dat van beide zijden veel
tact zal vragen, omdat de boven besproken kwesties juist dan aan de orde komen.
Gelukkig waren er ook optimistische geluiden te beluisteren. Velen gaf deze
schoolwet nieuwe moed. Zij scheen de redding van het bijzonder onderwijs. De
hoofdgedachte der optimisten was wel: „Dit moeten we proberen. Het is zeker
niet volmaakt en wij zouden het misschien anders wensen, maar deze kans mogen we niet voorbij laten gaan". Zelfs afgezien van louter confessionele overwegingen is de nieuwe wet een paging am tot een rationeel beleid inzake onderwijs te komen op nationaal vlak.
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Waarop baseerden de optimisten nu hun hoop?
a. Financien

Het was tot nog toe praktisch de voornaamste zorg van alle directeuren in het
bijzonder onderwijs hun instelling financieel te laten draaien. Al hun inspanfling ging op in het bij elkaar brengen van geldelijke middelen. Loterijen, fancyfairs, bedeltochten, zo goed en zo kwaad als het ging trachtte men de eindjes
aan elkaar te knopen. Dikwijls moest men het meest noodzakelijke ontberen.
Wij zagen bijzondere instellingen waar de leefomstandigheden ten hemel schreiend waren en de lerarensalarissen niet meer betekenden dan een hongerloon. In
de toekomst zal het mogelijk zijn aan deze toestand een einde te maken. En dit
is nog niet het enige.
De financiele nood noopte de instellingen hun schoolgeld zeer hoog te houden.
Menig Frans gezin dat zijn kinderen een katholieke opvoeding wilde geven,
heeft zich daartoe het nodige moeten ontzeggen. De grate massa leerlingen
kwam uit de gegoede kringen. Dit heeft tot nadelig gevolg: sociale scheiding.
Praktisch alleen de bemiddelden kunnen zich een katholiek onderwijs voor hun
kinderen veroorloven. Nu de bijzondere school subsidies gaat ontvangen, zal het
schoolgeld dalen en daarmee kan een dierbare wens van de huidige Franse Kerk,
zozeer bezorgd om het hart van de arbeidersmassa, in vervulling gaan: aanname
van leerlingen uit financieel minder sterke milieus op de bijzondere school. Hier
openen zich werkelijk nieuwe en hoopvolle perspectieven. Tot nu toe had de
Kerk slechts vat op de minder bedeelde middelbare schooljeugd door patronaat,
katholieke actie-groepen e.d. Nu krijgt zij de kans deze jeugd te vormen in een
levensmilieu.
b. Eenheid

Financiele lasten en een onbegrensd individualisms leidden tot een versnippering der bijzondere scholen. Hun organisatie had meer van een „aimable
anarchie", zoals Mgr. Chappoulie zich in 1955 uitdrukte, dan van een samenhangend geheel. Iedereen yacht voor zijn eigen instelling, ieder diocees en iedere
congregatie stand erop zijn eigen bijzondere scholen te hebben. Zander rem
heeft de zogenaamde vrijheid van onderwijs zich kunnen botvieren; er werd niet
gecoordineerd of georganiseerd, men trok onbevoegde leerkrachten aan voor een
miniem aantal leerlingen. Een leraar moest soms dertig uur geven door driemaal
hetzelfde te herhalen voor een gehoor, dat tezamen een twaalftal leerlingen zou
vormen. Men kan zich het wetenschappelijk niveau van deze leerkrachten, die
zich om de goede zaak lieten overhalen les te geven, wel voorstellen. Door de
nieuwe wet wil de staat orde scheppen in deze anarchie van versnippering en
onbevoegdheid. Hij zal niet meer dulden dat instellingen elkaar overlappen.
Misschien zal dan deze of gene school moeten sluiten. Het ministerie zal ook
steeds veeleisender zijn op het punt van bevoegdheid. Het lijkt ons, dat het
bijzonder onderwijs er alleen maar gebaat bij zal zijn. Al te lang heeft het de
staat als een vijand beschouwd. Dat is begrijpelijk; niettemin zal een gezonde
staatsinmenging tegemoet komen aan een bundeling van krachten en een waardevoller wetenschappelijk gehalte van het onderwijzend personeel. Het openbare
onderwijs zal dan niet meer behoeven neer te zien op degene, die nu — zij het
met moeilijkheden en tegenzin van beide kanten — zijns gelijke gaat worden.
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Reflektie op het eigen karakter
Voor en tegen vinden misschien hun oplossing in artikel 1 van de wet. Daar
wordt uitdrukkelijk .bepaald, dat de bijzondere instelling haar „eigen karakter"
kan behouden binnen het raam van de eisen der wet. Men kan niet iets behouden zonder te weten wat het eigenlijk is. Door deze niet nader omschreven
clausule is het bijzonder onderwijs gedwongen zich te bezinnen op de eigen
plaats die het behoort in te nemen. Het moet gezegd, dat de wetgever bij „eigen
karakter" gedacht heeft aan de situatie zoals die op de meeste bijzondere instellingen bestond: onderwijs in de profane vakken met daarnaast godsdienstlessen
en specifiek katholieke activiteiten (b.v. schoolmis). Volgens onderwijsspecialisten van katholieke zijde is daarmee het kenmerkende echter niet bepaald, het is
er slechts een onderdeel van. Het is van belang te zoeken naar wat het onderwijs zelf, of dat nu exacte wetenschappen zijn of letteren, geschiedenis of gymnastiek, maakt tot een christelijk onderwijs. Daarover zullen de diverse instellingen in onderling contact en hechte samenwerking zich moeten beraden. Reeds
studeert men in verschillende pedagogische centra intens op dit soort vraagstukken. We mogen daarvan in de toekomst menig verhelderend inzicht verwachten. In 1960-1961 heeft o.a. Francois Ader van het „Centre d'Etudes
Pedagogiques" te Parijs een enquete gehouden onder ouders van leerlingen aan
bijzondere scholen. Uitgaande van de antwoorden heeft hij als een eerste reflectie een lezing samengesteld voor de „Union Internationale pour la Liberte de
l'Enseignement" 5). Volgens Ader zal het bijzonder onderwijs ernaar moeten
streven een gunstig klimaat te scheppen om God te ontdekken, die ook in de
veelvuldigheid van wetenschappen tot ons spreekt. Om dit te bereiken zal er
gezocht moeten worden naar de eenheid van de mens en de menselijke geest in
deze versnippering. Dan alleen zal het levensmilieu geschapen worden, waarin
de leerling de eenheid van zichzelf en het heelal kan ontdekken om aldus gevoerd te worden naar de Bran van die eenheid. Dit zal een oprechte samenwerking en onderlinge openhartigheid vragen van het onderwijzend team alsmede
een nauw contact met de ouders.
Samenvattend mogen wij als volgt besluiten. Een enorme kans wordt het
bijzonder onderwijs geboden. Reeds het geraken uit de financiele impasse kan
de dreigende ondergang afweren. Dit is voor de Kerk in Frankrijk de weg naar
een rustiger beleid in zake onderwijs. Dat de subsidiering een staatscontrole met
zich meebrengt, mag gelukkig heten, hoezeer zulks ook ingaat tegen de ongebreidelde vrijheidsdrang van velen; de staat eist niet het onmogelijke.
Op het moment dat wij dit schrijven is de toepassing van de wet in voile
gang. De veelvuldige contacten, gelegd tussen bijzonder en openbaar onderwijs,
doen de toekomst hoopvol tegemoet zien; wederzijdse loyaliteit heeft reeds veel
opgelost.
Jean-Marie Leblond geeft zeer gelukkig onze mening betreffende het positieve
aspect van de risico's weer in zijn artikel in Etudes: „Dans ce contrat avec l'Etat,
dans cette rencontre avec certains qui veulent etre des adversaires, ii y a certes
un risque; mais le risque n'est-il pas la condition de tout developpement, de
toute vie veritable? Le reve d'une securite absolue, assuree par le dehors, est
illusoire et, pire que vela, paralysant".
5 ) F. Ader, Le caractêre propre de rEcole chretienne, In: Ndagogie, juin 1961,
pp. 535-551.
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Frederick Delius

(1862-1934)
j. E. VAN ACKERE

men hier zeer goed op de hoogte is van de Engelse literatuur en
T ERWIJL
haar op de voet volgt, blijft een kunstenaar als Delius nog vrijwel onbe-

kend. Zeer zelden om niet te zeggen nooit heeft, bij ons weten, een onzer concertverenigingen een van zijn werken op haar programma's ingeschreven. In het
land van het impressionisme, waar hij zolang heeft geleefd, is hij praktisch
onbekend. Nauwelijks zal men enkele van zijn composities in onze voornaamste
muziekbibliotheken vinden. En, zo we het goed voor hebben, werd in het Nederlands nog nooit een uitvoerig artikel aan hem gewijd 1).
En toch is het lang niet zeker dat de bekende, onlangs overleden dirigent, Sir
Thomas Beecham, onder wiens impuls de Delius-Society ontstond, overdrijft
waar hij Delius als „Engelands grootste componist" erkent. En voorzeker komt
deze titel hem meer toe dan aan zijn tijdgenoot Elgar, die zoveel vlugger naam
wist te maken. Maar Elgar bleef in zijn land, nam er deel aan het sociale muziekleven en werd een soort of ficiele toondichter. En bovendien heeft Delius,
de eenzame dromer, zeker de meest individuele en onpopulaire muziek geschreyen die men zich indenken kan.
Frederick Delius is te Bradford in 1862 geboren. Het jaartal 1863, dat men
oak nog in de monografie van Hutchings vindt, is ondertussen verkeerd gebleken. Het is dit jaar dat men in Engeland met luister de honderdste verjaring
van Delius' geboortedag wil herdenken.
Nadat zijn vader, die hem voor de handel had bestemd, alle middelen te
vergeefs had beproefd, en toen het bleek dat de jonge Delius tij dens zijn reizen
als vertegenwoordiger in Noorwegen, Zweden, Zuid-Frankrijk meer aan muziek
dan aan zaken deed, zond men hem als leider van een vruchtenplantage naar
Florida. In dit land, verheerlijkt door Chateaubriand en Longfellow, leefde hij
afgezonderd, in communie met een open, weidse natuur, waarvan hij de geluiden en stilten in zijn muziek heeft afgeluisterd.
Uit die tij d dagtekenen de suite „Florida" en de eerste versie van „Appalachia", symfonische variaties op de negermelodie „I am coming down the river
in the morning", een van die negerzangen die zo treffend de mystieke zin van
het negerleven in de zuidelijke staten van Amerika verklanken en zo onbevangen de weemoed om een verloren land en het verlangen naar een schoner leven
uitdrukken. Hier vindt men reeds dat gevoel voor de natuur en de ruimten, dat
Delius door een hem eigen schikking en dosering der sonoriteiten in het orkest
heeft kunnen wekken, zonder daarbij ooit tot beschrijving of nabootsing te
vervallen. We voelen intens de sfeer van die grootse, open natuur met haar
onmetelijke wouden en uitgestrekte moerassen. Al dadelijk toont Delius zich in
deze symfonische gedichten, die een nieuwe kleur en een nieuw hoofdstuk bren1 ) In 1945 en 1948 verschensen van onze hand twee artikelen over Delius in het
dagblad De Nieuwe Gids.
47
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gen in de Atlas der — voor Westerlingen — exotische muziek, een onovertroffen orkestrator. Daar — in het orkest — zal zijn meesterschap te zoeken zijn
veeleer dan in de kamermuziek, het lied, of op het klavier.
Tijdens deze jaren komt hij ook in contact met de Amerikaanse letterkunde.
Walt Whitman wordt een van zijn lievelingsschrijvers. Het is op een zijner
teksten dat hij later zijn Sea Drift uitwerkte. In „Sea Drift" voor bariton, koor
en orkest, spreekt andermaal dat eennamheidsgevael, dat in vele muziek van
Delius heerst. Het is muziek ontheven aan het menselijke en het anekdotische,
met een hang naar het eindeloze, muziek voor eenzame stranden en wijde ruimten, uitdrukking en vervulling van deze kreet van de grate Amerikaanse dichter:
„Geef me eenzaamheid". Delius heeft zich daar geopenbaard als een van de
grate zangers van de zee.
In 1886 keert de toondichter naar Engeland terug. Hij reist naar Leipzig,
waar hij Grieg ontmoet. In 1889 vestigt hij zich te Parijs en huwt in 1897 de
Deense artiste Jelka Rosen. In 1899, na zijn eerste concert te Londen, vindt
Delius na veel zwerven een grate vrede en innerlijke rust in het van wilgen en
popels ruisende Ile de France, niet ver van het woud van Fontainebleau, in het
verloren dorpje Grez, langs een zijrivier van de Seine. De met waterlelies begroeide Laing vloeit langs zijn tuin. Hier leeft hij voortaan buiten elk werelds
bejag en componeert de meeste van die korte orkeststukjes, waarin hij het beste
van zijn intieme kunst heeft gelegd. Het eerste van die orkestrale aquarellen is
In a Summer garden. Terwijl in het vroegere „Over the hills and far away"
(1895), ingegeven door het landschap van Yorkshire, de harmonie nog wat
schraal aandoet, de toon niet altijd een zekere weekheid of banaliteit weet te
vermijden en de invloed van Grieg doorspeelt, is „In a Summer garden" naar
sfeer en techniek een volmaakt exponent van Delius' kunst. Dit stuk is zeker
een der meest impressionistische — in de aangenomen zin van het woord —,
die aoit werden gecomponeerd. Er zijn nauwelijks thema's, het is een aaneenrijgen van korte toetsen zonder vorm of ontwikkeling, een vlieden van vluchtige
arabesken, descriptieve vogeleffecten, afvloeiingen, stilten met menigvuldige
wisseling der schakeringen, hier „mysteriously" daar „very quietly"; dit laatste
is een woord dat vaak op Delius' partituren voorkomt. Het is louter stemming,
de stemming van de zonnige zomertuin, het „luisteren" naar de fijnste geluiden
van de natuur, het inleven in haar intense intimiteit.
Van de twee stukken voor klein orkest gecomponeerd in 1912, is het eerste,
On hearing the first cuckoo in Spring in Engeland even populair als Hunts
schilderstukje „Het licht van de wereld" of Shelley's gedicht „Indian Serenade".
Dat wil zeggen dat het voor velen alles uitmaakt wat ze van Delius kennen.
Ofschoon gebruik makend van een Noorse volksmelodie is het uiterst kenschetsend voor Delius' stijl: men vindt de hem eigen orkestrale kleureffecten, aldus
het verdromen van de melodic van het ene op het andere instrument voor ze
uitgezongen is: hier b.v. zingen eerst de snaren de lyrische lentemelodie, maar
de hobo en vervolgens de klarinet nemen het laatste deel over. Geen toondichter
is er als de blinde Delius in geslaagd, de timbres van het orkest als kleuren en
tinten te laten spelen.
Niet alleen van het orkest maar ook van het woordloos, onbegeleid koor
heeft Delius een instrument voor de meest intieme, contemplatieve muziek
gemaakt. Aldus in de twee zeer korte koorwerkjes „To be sung in a summer-
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night on the water" (1917), door Fenby, Delius' secretaris ander de titel „Twee
Aquarellen" voor strijkorkest overgeschreven: het eerste rustig dromend, het
tweede ritmisch opgewekter; alweer werkjes rechtstreeks op de natuur afgestemd
en afgeluisterd op een van die rustige en lauwe zomernachten, toen Delius en
zijn secretaris achter de tuin op de Laing voeren. In dergelijke composities is
Delius hoegenaamd niet descriptief, maar wekt alleen „stemmingen" op die de
verbeelding van de toehoorder volkomen vrij laten.
***

Het omvangrijkste werk van Delius is zijn Mass of Life naar Nietzsche's
„Also sprach Zarathustra", waarvan het N.I.R. in 1948 een integrale uitvoering
uit Londen doorzond. Hutchings heeft in een interessant artikel het geval „Delius en Nietzsche" belicht. De toondichter had de filosafie van de grate Duitse
denker volkomen overgenomen. Delius had een pantheistisch natuurgeloof en
kende geen metafysische bekommernissen. Hij was een heiden die het leven
verheerlijkte en Aarde's zichtbare schoonheid.
In zijn „Levensmis" heeft Delius Nietzsche op een andere wijze dan Strauss
in zijn symfonisch gedicht gdnterpreteerd. Bij Strauss hebben we een muzikale
transpositie van enkele materiele, stoffelijke episodes op de hem eigen realistische manier. Hier vinden we vooral de verklanking van de gevoelssfeer van het
werk. Het is vooreerst, zoals Hill zegt, een hymn van lofprijzing op het aardse
bestaan liever dan een blik op een toekomstig leven of een roep om uiteindelijke
verlossing. De mis opent met een uitnodiging tot de wil om sterk te zijn en
onbuigzaam en bereid voor de triomf. Lach, zang en dans zullen overheersen
en vreugde brengen in de stralende middag. Maar na het feest der lichtmoedigheid welt 's avonds de weemoed op: de geheime droefenissen van de nacht
worden Zarathustra bekend en hij beseft dat vreugde een tijdeloze, nimmer
eindigende dag verlangt. Naast de lief de voor het leven heeft Delius ook deze
weemoed in de muziek laten spreken, in de nocturne vooral. En zelfs lijkt ons
de toondichter minder gelukkig, waar hij de dans en de vreugde uitbeeldt dan
in de gedeelten waar de melancholie overheerst. Voorzeker zijn er te veel zwakke gedeelten in de Levensmis am ze, naar het oordeel van sammige critici, zijn
meesterwerk te noemen. Delius heeft zijn poetisch gevoel het best uitgedrukt in
zijn korte, vlietende orkeststukken.
Brigg Fair, an English Rhapsody gecomponeerd in 1907, is in Engeland, na
„On hearing the first cuckoo in spring", Delius' meest geliefde toonstuk: het is
inderdaad een trouwe weerspiegeling van de indrukken en de stemmingen die
het Engelse landschap opwekt. Zoals „Appalachia" gnat het van een poetische
gedachte uit om een muzikale ontwikkeling te verwezenlijken, ontwikkeling die
vrij blijft van elke nauwkeurige beschrijving maar zeer suggestief op de verbeelding werkt. De ondertitel lokaliseert deze poetiek en 'bepaalt de vorm: een
rhapsodische keten van variaties, waarbij Delius echter de variatie op een zeer
persoonlijke manier opvat en uitwerkt: het thema zelf blijft voortdurend op de
voorgrond, het is de achtergrond die 'beweegt en een wisselende belichting
krijgt, al naar gelang de orkestxatie, het harmonisch koloriet, het tempo. Het
thema zelf is dat van een oud Engels volkslied uit Lincolnshire, niet ver van
toondichters geboortestreek. Het gedicht heeft Delius vooraan op de partituur
geplaatst en verhaalt van trouwe gelieven die elkander op de kermis van Brigg
ontmoeten. Men lette erop hoe zwaar ook hier het orkest van Delius is, die
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meestal naar een verzadigd, rijk koloriet zoekt — hij eist honderd uitvoerders
— dit in tegenstelling met een Debussy b.v. Een moment vol poezie is het, wanneer „Slow with solemnity" het thema in de trompetten en de trombones over
de syncopische begeleiding der snaren deint, terwijl in de verte klokken luiden:
het is de droom der gelieven die, elkander omvattend, het nog sluimerend, zonbeschenen landschap aanschouwen; elders dan, in de episode Gaily, lopen ze
verloren in de kleurige kermisvreugde, door de blazers uitgejubeld. Tot na de
voile apotheose het thema „very quietly" in de hobo verdroomt en in een pppp
wegsterft. Het is de avond van een schone dag....
In 1908 reist Delius nog eens naar Noorwegen. Steeds had hij zich tot de
Noorderlanden aangetrokken gevoeld en hij sprak vloeiend Noors en Deens.
Tijdens zijn zomerverblijf aldaar komt Sir Thomas Beecham hem bezoeken.
Deze grate dirigent wordt een van zijn fanatische bewonderaars, die zich met
hardnekkigheid aan zijn cult-us heeft gewijd, zijn muziek heeft uitgevoerd en.
verspreid. Samen maken ze tochten in de bergen, brengen de nachten in berghutten door, 'bewonderen de hoogste ijstoppen van Europa, de Josteldalsbrae,
de Goeldhopiggen. Van dit verblijf brengt Delius, naast een aantal liederen op
Noorse teksten, een van zijn schoonste werken mee: A song of the high hills
werd ingegeven door een zomernacht doorgebracht in de Noorse bergen en een
jaar later uitgewerkt. Hier wordt, naast het orkest, op onvergetelijke wijze gebruik gemaakt van het woordloze koor. Delius heeft ook elders met de mensenstem als zuiver timbre geheimzinnige, bevangende effecten bereikt. De structurele lijn van „A song of the high hills" is die van de meeste Deliuswerken: het
rijzen naar een climax die dan geleidelijk weer afneemt tot het einde. Het hoogtepunt wordt bereikt waar het orkest zich bij het voile koor voegt. Oak in „A
song" heeft Delius die indruk van ruimte en eenzaamheid bereikt door het
doseren van de sonore massa's en de stilte die een van de meest hallucinante
bekoringen van zijn muziek uitmaakt. Er is een wonderlijk moment in „A song":
wanneer de mensenstemmen uit geheimzinnige verten geleidelijk aanzwellen,
nadat het orkest de veelvuldige emoties door het landschap opgewekt in kleurige episodes heeft verklankt. Op het hoogtepunt van dit crescendo ibligt alleen
nog het koor, onbegeleid, dat in prachtige neerdalende sequenzen een intens
lyrisch gevoel vertolkt.
***

In het begin van 1915, toen het oorlogsrumoer Parijs naderde en de rustige
landschappen van het Ile de France opschrikte, moesten Delius en zijn vrouw
inderhaast uit Grez vluchten. Na een lange reis met de koets bereikten ze een
kanaalhaven van waaruit ze zich voor Engeland konden inschepen. Sir Thomas
Beecham bood hun in de stille omgeving van Watford, een typisch Engels
landschap, een landhuis aan, waar een molenrad het water de hele dag deed
zingen. En terwijl de hele wereld meeleeft in de ontzettende strijd die over de
beste delen van Europa woedt en zelfs dromers als Debussy in zijn ban houdt,
componeert Delius in afzondering, als ontheven aan de werkelijkheid en afgewend van de grate problemen van zijn tijd, de orkestrale ballade Eventyr (19171918), Once upon a time, naar de sprookjes van Bjornson. De ondertitel „Er
was eens" laat de verbeelding vrij spel. „Eventyr" omvat in vrije vorm losse
beelden die alle, zoals veel muziek van Delius, in het rijk van het legendarische
en het sprookjesachtige thuishoren.
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We spraken tot nu toe haast uitsluitend over orkestcomposities met of zonder
koorbezetting. Hoe staat het met de andere genres bij Delius ?
Op het gebied van het lied is Delius zeker geen ibelangrijke toondichter geweest. Hii componeert zijn eerste liederen op Noorse teksten van Ibsen, BjOrnsen en anderen. De invloed van Grieg is flagrant in liederen als „Longing"
(Weemoed) of „Summer Eve" (Zomeravond). In 1897 probeert hij teksten
van de Deense dichter Jacobson, waarvan Rilke zo hoog opgaf. Verlaine, Nietzsche, Shakespeare gelukken hem niet beter. De drie Shelley-lyrics van 1891 'behoren tot Delius' beste vocale composities. Het lied „To the queen of my heart"
heeft een geestdrift, een elan dat men al te zelden bij onze toondichter aantreft.
Het meditatieve einde knoopt weer aan bij de inleiding. „Love's philosophy" is
Delius' vurigste lied. Toch doet die bewogenheid nogal zinloos aan en draagt ze
een zwakke en kortademige melodie.
Het is evenmin in de kamermuziek dat Delius zijn beste heeft gegeven. Ze
beperkt zich tot enkele solo-sonaten en een onbelangrijk strijkkwartet. Een werk
als de 2e vioolsonate (1924) toont bijzonder de zwakke zijden van Delius'
kunst: de armoede van het ritme dat te eenvormig op enkele formules aanleunt,
zoals het uitvloeien van de 2/4 maat in triolen en het plaatsen van een zestiende
tussen twee gepunte achtsten. Verder de oneigenlijke pianistische schrijfwijze.
De klavierstiil vertoont niet de minste originaliteit of verrijking: het is al te zeer
een naast elkander stellen van akkoorden en akkoordenreeksen die, al zijn ze op
zichzelf rijk, de melodie ietwat kunstmatig opstuwen en te dikwijls varianten
van eenzelfde type zijn. Oak de vorm is zwak: de sonate verloopt in een enkele
beweging en in een reeks episoden, tamelijk los aaneengeregen zonder organische groei. De stemming is bijna doorlopend dromerig en heeft iets monotoon
klagends.
Hoewel Delius zich tot zesmaal toe aan de compositie van een opera heeft
gewaagd, ligt dit genre hem niet. Delius' opera's zijn weinig scenisch en reeel
en missen dramatische actie. De beste delen zijn lyrische fragmenten, en dan
vooral in instrumentale vorm, waarin de toondichter in zijn droom kan opgaan.
De tekst voor de opera A Village Romeo and Juliet werd door Delius' vrouw
samengesteld uit een novelle van Gottfried Kellers bundel „Die Leute von
Seldwyla". „Romeo and Julia auf dem Dorfe" is voorzeker een der bekoorlijkste
novellen uit de Duitse literatuur. Bij Shakespeare warden Romeo en Juliet in
een pralerig-zuidelijk en aristocratisch decor geplaatst; in de novelle van Keller
zijn het simpele boerenkinderen in een landelijk-ruig kader, maar hun gevoelens
zijn even diep en echt. Delius heeft echter de verhalende novelle van Keller op
het plan van het symbolische en het visionaire gebracht in de laatste scenes van
zijn opera. Terwijl in de novelle de geliefden in een volkomen eenzame herfstnacht de stroom afvaren en men 's morgens hun lijken vindt, maken, in de
opera, de boottrekkers en de duivelse vedelaar deel uit van het einddecor. Tussen de vaders van Sali en Vrenchen woedt een vete om een stuk land, dat tussen
hun twee hoeven ligt. De boeren brengen elkander zoveel schade toe, dat ze
hun beide kinderen arm maken. Het betwiste land behoort eigenlijk aan een
vagebond, die er zich niet om bekommert en die symbolisch door de „donkere
vedelaar" wordt voorgesteld. De jonge geliefden willen toch eens voor een dag
ongestoord in hun voile lief de opgaan en gaan naar een nabijgelegen dorp waar
kermis wordt gevierd; doch het gepraat der buren jaagt hen verder en ze komen
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aan een verlaten huis in een wildbegroeide tuin bij een rivier die tussen de
heuvels van het landschap wegkronkelt. Deze wandeling naar de eenzaamheid,
het is het symfonisch intermezzo tussen de 5e en de 6e scene. „The walk to the
Paradise garden", achteraf gecomponeerd en toch het voornaamste van de opera,
is haar lyrische kern. Het berust op een eenvoudig motief, dat in echt Deliaanse
tintenspelingen droomt van het ene instrument op het andere. Het orkest krijgt
hier wel eens een Wagnesiaanse klank. Dit wijst daarom nog niet op invloed
Zeker behoort dit tussenspel, zoals de Siegfriedidylle, in de uitdrukking van
een intiem lyrisme, tot de blijvende stukken. Nog eens, zoals het hem in „Brigg
Fair" reeds was gelukt, heeft de toondichter hier treffend het contrast verklankt
tussen het naamloze kermisrumoer en het schamele, innige geluk van twee
gelieven, die er in verloren lopen. Tegelijk vertolkt de muziek de lyrische
droom van twee eenzame harten en het klankenwemelen van de foor, collectieve
vrolijkheid met haar achtergrond van persoonlijke droefenis. Zo wisselt het
liefdemotief van de „Walk" of met kermiswalsj es en 'boerenfanfares, klokken
en gelach.
Het einde van „A Village Romeo and Juliet" is een der schoonste momenten
uit de romantiek. De muziek bereikt er accenten, die niet voor die van „Tristan.
en Isolde" hoeven onder te doen. Sali en Vrenchen hebben besloten hun eendagsgeluk uit te leven en dan in elkaars armen te sterven. Aan de oever van de
rivier die door de woeste tuin kronkelt, hebben ze een boot gevonden, geladen
met hooi. De rijzende maan hult het heuvelland in een zacht en mild licht: iets
geheimzinnigs houdt de tuin in een betovering en met de muziek van de viool,
die uit de herberg klinkt waar de donkere vedelaar de kermisvierders aanhitst,
mengt zich de zang van de boottrekkers in de verte, waarvan het eeuwige lied
dichter en dichter klinkt:
Our home is ever changing
Travellers we a-passing by.
Delius heeft een wonderlijke muziek gevonden voor dit geheimzinnige, nachtelijke decor, louter stemming. Sali en Vrenchen wandelen tot bij de met hooi
beladen boot. Op dat ogenblik gulpen lichtstralen en kermisgehuil uit de deur
van de herberg die wordt geopend en op het terras verschij nt de donkere vedelaar, die wild op zijn speeltuig speelt en die het symbool schijnt van al het
donker-dreigende, dat de achtergrond van deze lyrische verrukking uitmaakt.
Langzaam zinkt de hulk terwijl men in de verte immer de zang der zwervende
boottrekkers verneemt:
Ho, travellers we a-passing by . . . .
Het is alsof de muziek hier het mysterie van de diep omhullende wateren
suggereert. Een laatste stoat van het koper behoudt nog op de achtergrond dat
onheilspellende dramatische dat hier immer aanwezig is geweest, niet als uitslaande actie, maar als een verte dreiging. Er is inderdaad in „Romeo and Juliet"
niets dramatisch in de gewone zin, geen actie, geen heldhaftigheid. Dit werk is
te zuiver lyrisch, te zeer op gevoel en droom afgestemd om in de schouwburg
veel effect te maken. Zoals Beecham er op wees: die innigste bladzijde, het
instrumentale tussenspel „The Walk" wordt begeleid door het haastige gestomp
der werklieden achter het voorhangsel en het gemonkel van zoveel toeschouwers, die niet gekomen zijn om te horen maar om te zien. Andere redenen nog
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verklaren de schaarsheid der uitvoeringen. De vocale partijen zijn zo zwaar dat
men in sommige gevallen twee verschillende zangers moet gebruiken am eenzelfde partij te vertolken; ook de koren zijn moeilijk te zingen en de uitzet van
het orkest is zoals vaak bij Delius, zeer groot wat, vooral voor een theaterensemble, een hindernis vormt.
In zijn laatste periode vindt Delius Walt Whitman terug. Aldus in het in
1930 voor sopraan, bariton en orkest gecomponeerde Once 1 passed through a
populous city. Zoals gewoonlijk maakt de componist een kieskeurige bewerking
van het gedicht en het is alsof door het vliedende en de lyrische verrukking der
klanken iets van het rhetorische, dat op menige plaats Whitmans woorden ontsiert is vervloeid en opgelost.
Het is eveneens op een tekst van Walt Whitman dat Delius van 1930 tot
1932 zijn laatste werk componeert met de symbolische titel Songs of Farewell.
Het zijn vijf teksten geplukt uit de „Leaves of Grass" en getoonzet voor een
machtig dubbelkoorensemble, waarbij de betekenis van het orkest wijkt. De zeer
omstreden schrijfwijze van Delius voor de mensenstemmen, aan wie hij buitengewone eisen stelt, is gewild. De toondichter zocht naar een bijzondere kleur.
***

Sinds 1928 was Delius volslagen blind en lam. Gelukkig aanvaardde een
jonge musicus en bewonderaar uit Yorkshire, Eric Fenby, de ogen en de handen
van de toondichter te warden. Delius heeft zijn laatste werken noot voor noot
aan deze trouwe secretaris gedicteerd, hetgeen met de grootste moeilijkheden
gepaard ging. Fenby heeft deze dicteermethode uitgelegd in zijn „Delius as I
knew him". Toondichters grote vreugden blijven hem wanneer hij zich in zijn
rozentuin laat voorlezen uit zijn lievelingsschrijvers Nietzsche, Whitman e.a. of
als zijn vrouw hem in de zomeravonden naar de oever van de rivier brengt. Dit
leven wend een les van mannelijkheid en stoisch berusten. Deze mens, zo benadeeld door de natuur, vond steeds vreugde genoeg in het ritselen van de bladeren, die hij niet zag, in de geur der rozen en bovenal in zijn muziek, waarin hij
de schoonste kleuren zag. Hij bleef het leven, de natuur met hartstocht liefhebben, buiten elk pessimisme, niet de kale winter of de kwijnende herfst, maar
haar kleurigste en blijste aspecten. Niet minder dan elf van zijn werken bezingen de geneugten en de heerlijkheid van de zomer. En al is deze muziek gehuld
in een onzegbare weemoed en is ze vaak doorhuiverd van eenzaamheidsgevoel
en van de vergankelijkheid der natuurschoonheden, toch klinkt er overal een
roep naar vreugde doorheen, in het „O Happy Life! 0 songs of Joy" van Cynara, in het „Joy craves for all things endless day, eternal, everlasting day"
waarop de Levensmis besluit tot de kreet van de ultieme „Songs of Farewell":
Joy, shipmate Joy! Pleased to my soul at death I cry.
Een studie van het gezamenlijk oeuvre van Delius leert ons, Klat zijn stijl Been
evolutie onderstelt en vrijwel in elke periode dezelfde constanten vertoont. Invloeden heeft Delius zeer weinig ondergaan, al was hij op de hoogte van velerhande muziek. Er is die van Grieg, niet zozeer in de taal als wel in de geest.
Voor folklore voelde Delius niet veel. Zijn idioom is een volkomen persoonlijk
produkt; soms heeft hij bewust een volkslied ontleend, zoals in „Brigg Fair" of
„On hearing the first cuckoo" of zelfs, zoals Grieg, in de geest van devolksmuziek geschreven. Doch hij heeft deze elementen nooit tot een eigen substantie
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gekneed. Delius heeft gedegen klassieke studies gedaan o.m. tijdens zijn verblijf
in Duitsland. Met de orgelist Thomas Ward heeft hij zich in Florida tot een
diepgaande studie van het contrapunt gezet. Dat hij er om zo te zeggen geen
gebruik van heeft gemaakt, bewijst dat hij oprecht in zijn kunst was en zijn
temperament heeft gevolgd. Brahms, die vele Engelse componisten beinvloedde,
niet het minst Elgar, heeft Delius niet geraakt. Men beweerde Wagners invloed
te ontwaren, inzonderheid in de orkestratie. Veeleer mag het verwonderlijk
heten hoe Delius, nog bij het hoogtepunt van Wagners uitstraling, zo volkomen
uit diens greep bleef. Herhaaldelijk bracht men de naam Debussy naar voren.
En inderdaad, er zijn passussen in Delius b.v. het timbrespel voor het „Gaily"
en de slotepisode van „Brigg Fair" die verrassend de Debussysfeer oproepen.
Er is hier meer verwantschap en parallellisme dan invloed. Behalve dat Debussy
fijner en lichter orkestreert, zijn er wezealijke verschillen.
Ten slotte gelijkt deze muziek erg op zich zelf. Het is omdat Delius nooit
zijn kunst aan nieuwe, frisse bronnen heeft willen laven, dat hij weleens tot
manierisme is vervallen; zijn werk is niet vrij van ,een zekere eenvormigheid in
zijn gebruik van de technische elementen.
Voor de traditionele vormen voelt Delius weinig. En waar hij die gebruikt
zoals in het pianoconcert, wordt het wel eens een mislukking. Men moet bij
hem geen strenge bouw of logische constructie zoeken. Zijn lyrisme vloeit in
een losse, rhapsodische vorm zonder scherpe omlijningen. Men kan hem zeker
een ritmische laksheid verwijten, doch zijn verfijnde en soms zeer gewaagde
harmonie helpt grotendeels zijn zeer persoonlijke stijI bepalen. Zijn rijpe scheppingsjaren vallen samen met de woelige periode van nieuwe experimenten en
ontdekkingen; terwijl in het nabije Parijs de revolutie om „Le Sacre" uitbrak
was hij aan het dromen in zijn tuinen. Als men ,bedenkt dat Stravinsky's Le
Sacre du Printemps en Delius' On hearing the first cuckoo in Spring, Faure's
Penelope en Skriabin's Promethee van hetzelfde jaar zijn, dan bemerkt men hoe
onzeker het is met stijlperiodes te rekenen of aan een tijdsspanne een bepaalde
stijl toe te kennen. Delius was geen progressist. Het is verwonderlijk dat de
esoterische sfeer van Delius' muziek tot onze eeuw behoort en de auteur ervan
tot de generatie van Schonberg en Ravel te rekenen is.
Delius is een romanticus, ja. Maar zijn romantiek is er niet een die uit tijdelijke en verouderde formules haar gevoel „opmaakt"; het is de eeuwige romantiek die haar waarde 'behoudt, omdat ze niet schools is en de diepste vezelen van
het gemoed raakt. De muziek is voor Delius niet in de eerste plaats vorm, bouw,
niet idee, maar plastische expressie en ogenblikkelijke verrukking.
Wij weten dat deze wereld van droom en poezie een verloren paradijs is, dat
niet meer terugkeert en dat onze jachtige tijd andere klanken behoeft. Maar wie
zich deze muziek eigen kon maken kan de uitspraak begrijpen van een bekend
musicus-bewonderaar, die verklaarde dat in een concert, waar Delius op het
programma stond, het overige hem kleurloos leek. Humor of sarcasme waren
deze toondichter onbekend, hij schreef nimmer een echt scherzo. Oak het wild
juichende of het geweldig dramatische waren hem vreemd. Maar het legendarische en het feerieke, het pastorale, elk stemmingsmoment van de natuur, dat
was de wereld van deze dromer: een dromer die in klanken iets van die wondere, eigenaardige Engelse dromerij heeft vereeuwigd, waarvan ook Keats en
Turner in hun eigen taal hebben verteld.
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INTERNATION A AL

P zondag
maart kon president de Gaulle eindelijk in een radio- en
O
televisie-rede mededelen, dat de Franse en Algerijnse delegaties, resp.
under leiding van de heren Joxe en Belkacem Krim, te Evian een overeenkomst
18

hadden tot stand gebracht over een: staakt het vuren. Hiermee kwam een einde
aan de Algerijnse oorlog, die vanaf 1 november 1954 had voortgeduurd en naar
schatting een kwart miljoen mensenlevens had gekost — volgens de Algerijnen
een veel te lage schatting — en bovendien een geweldige aderlating betekende
voor de Franse schatkist. Over dit „staakt het vuren" werden reeds lang anderhandelingen gevoerd; al twee keer in 1961 nl. te Evian en Lugrin, hadden zij
geen succes gehad. Nadat vervolgens Ferhat Abbas in de Algerijnse Voorlopige
Regering was vervangen door Ben Khedda en de Gaulle de soevereiniteit van
Algerije over de Sahara had erkend, werden er einde 1961 opnieuw geheime
onderhandelingen gevoerd, waarbij vooral de positie der Europese bevolking in
Algerije een der grootste moeilijkheden vormde. Langzaam werden er vorderingen gemaakt, tengevolge waarvan de geheime besprekingen of ficieel in Les
Rousses werden voortgezet van 11-18 februari, waar tenslotte een voorlopig
akkoord werd bereikt. Nadat vervolgens de Nationale Raad van de Algerijnse
Revolutie in Tripolis Ben Khedda had gemachtigd de akkoorden te ondertekenen, volgde opnieuw op 7 maart overleg te Evian, waaruit op 18 maart bovengenoemde overeenkomst is te voorschijn gekomen.
Behalve over de wapenstilstand, die op 19 maart om 12 uur is ingegaan,
werd er ook overeenstemming bereikt over het houden van een volksstemming
in Algerije over de toekomst van dit land; hierbij gaat men kennelijk uit van de
gedachte, dat er een onafhankelijk Algerije zal komen, dat nauw met Frankrijk
zal samenwerken; voor de periode verlopend tussen dit akkoord en de yolksstemming blijft de soevereiniteit in Franse handen, terwijI de uitvoerende macht
komt te liggen bij een gemengd Algerijns-Frans college; verder is de positie
van de Europeanen met alle mogelijke waarborgen omgeven. In zijn rede kondigde de Gaulle ook aan, dat er in Frankrijk een referendum zou warden gehouden, omdat hij het van uiterst groot belang acht, dat het yolk zich in zo
groat mogelijke meerderheid voor de getroffen akkoorden uitspreekt. Dit referendum is intussen vastgesteld op 8 april en er is geen twijfel aan, dat de Gaulle
bij die gelegenheid de goedkeuring van verreweg het grootste deel van de kiezers zal verwerven; de bezwaren under het Franse yolk tegen de Gaulle richten
zich niet tegen zijn opvattingen omtrent Algerije, maar men is wel bang, dat hij
een goedkeuring van zijn Algerijns optreden zal gaan uitleggen als een goedkeuring van zijn politiek als geheel.
Dit akkoord van Evian wil echter niet zeggen, dat de moeilijkheden in Algerije nu voorbij zijn. Reeds bij de laatste onderhandelingen is de vraag natuurlijk
gerezen of de Gaulle in staat zou zijn de gemaakte afspraken ook door te voeren, m.a.w. of hij het felle verzet van de O.A.S. zou kunnen breken. De lange
duur van het laatste Evian zou er op kunnen duiden, dat men in Algerijnse
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kringen dit vertrouwen maar moeilijk kon opbrengen en wij kunnen niet zeggen,
dat zij in dit geval geheel ongelijk hebben. Men kan zich niet aan de indruk
onttrekken, dat in talrijke leidende Franse kringen veel sympathie bestaat voor
Salan c.s., of dat men er in elk geval weinig voor voelde om scherp tegen zijn
activiteiten op te treden. Verder was er de grate vraag: hoe zal het Franse leger
in Algerije reageren? Zal het de Gaulle gehoorzamen of zal het Salan gaan
helpen?
Men mag aannemen, dat de O.A.S. op het laatste heeft gerekend; zij heeft
geprobeerd door een verhevigde terreur vooral in de steden Algiers en Oran,
waar zij praktisch het heft in handen had, op de meest grove manier de Moslim-bevolking te provoceren tot tegenacties tegen de Europeanen in de verwachting, dat dan het leger zich zou geroepen voelen om de laatsten te beschermen
en tegen de Algerijnen op te treden. Hierbij gingen er twee dingen voor de
O.A.S. verkeerd; allereerst gaf de Algerijnse bevolking onder leiding van de
F.L.N. blijk van een uitermate grote zelfbeheersing en liet zich niet provoceren,
waarmee zij niet alleen een opvallend grate politieke rijpheid toonde, maar ook
duidelijk maakte, dat het F.L.N. zeer grote invloed heeft, hetgeen van Franse
zij de wel eens betwijfeld is. Het tweede punt, dat verkeerd ging, was van
O.A.S.-zijde een zo grate stommiteit, dat men moeilijk kan aannemen, dat dit
de opzet van Salan geweest kan zijn, maar eerder een ongedisciplineerd optreden moet zijn geweest van een zijn boekje ernstig te buiten gaande O.A.S.-eenheid; 'bij een der acties werden nl. enkele Franse dienstplichtigen door de O.A.S.
gedood. De reactie van het leger volgde onmiddellijk; het gehoorzaamde terstond aan een — misschien toevallig — op dit tijdstip door de Gaulle gegeven
bevel am de O.A.S. met alle middelen en meedogenloos neer te slaan. Bij het
optreden van het leger in Algiers en Oran maakte het grate hoeveelheden wapens buit en arresteerde het een groat aantal verdachten; onder deze laatsten
bleek ook te zijn ex-generaal Jouhaud, de rechterhand van Salan. Het verzet
van de O.A.S. is uitzichtloos, waarmee niet gezegd is, dat het spoedig zal eindigen; Salan kan met zijn naar schatting 12.000 gewapende volgelingen in een
guerilla-oorlog nog talrijke slachtoffers maken in zijn zinloze strijd.
Het einde van het Algerijnse conflict is natuurlijk een gelukkig iets; hierdoor
zal Frankrijk zich kunnen herstellen en zijn positie in de wereld kunnen versterken. Juist dit laatste kan nieuwe moeilijkheden opleveren of bestaande vergroten.
Wij denken hierbij aan de opvattingen van de Gaulle i.z. de Europese samenwerking tussen de zes E.E.G.-landen, waarover al talrijke vbesprekingen zijn
gevoerd; de Gaulle houdt vast aan zijn idee van een Europe des Patries en.
behalve Nederland voelt ook Belgiè hier weinig voor. Het einde van de Algerijnse oorlog zal de Gaulle waarschijnlijk niet ontvankelijker hebben gemaakt
voor de argumenten van zijn tegenstanders en het is de vraag of er iets positiefs
uit de bus zal komen als de ministers van buitenlandse zaken van de Zes elkaar
op 17 april opnieuw zullen ontmoeten; naar verluidt probeert de West-Duitse
minister Schroder nu te bemiddelen. De hautaine houding van de Gaulle blijkt
ook uit zijn standpunt t.a.v. het overleg der 18 landen over ontwapening te
Geneve. Oarspronkelijk had Chroestsjef deze conferentie, die ap 14 maart is
'begonnen, willen laten openen door een bijeenkomst der regeringsleiders; dit
voorstel werd zowel door Kennedy als door Macmillan afgewezen; de Gaulle
ging verder en vertelde, dat hij in het geheel geen interesse had in deze besprekingen, ook al zou er niet alleen over ontwapening maar tevens over stopzetting
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van de kernproeven en over Berlijn gesproken worden; hij weigerde dus er aan
deel te nemen, zelfs am er een waarnemer heen te sturen; hij is van mening, dat
over de stopzetting van de kernproeven misschien een gesprek tussen de landen,
die over kernwapens beschikken of er in de naaste toekomst over zullen beschikken — dus de S.U., de V.St., Engeland en Frankrijk —, enig resultaat zou
kunnen hebben. De achttien-landen-conferentie werd daarmee teruggebracht tot
17 en de houding van de Gaule werd ook in Frankrijk nogal bekritiseerd; vroeger beijverde hij zich steeds om Frankrijk de erkenning als grote mogendheid te
bezorgen en daarom wenste hij uitgenodigd te warden bij alle grote conferenties, en nu meent hij zich de weelde te kunnen veroorloven om als hij een uitnodiging ontvangt, zoals vorig jaar voor de Bermuda-bijeenkomst met Kennedy
en Macmillan en nu weer voor Geneve, Frankrijk de rol te laten spelen van de
grote afwezige.
Chroestsjef zag af van zijn plan om zelf naar Geneve te komen en stemde er
mee in, dat de ministers van buitenlandse zaken de besprekingen zouden voeren.
Behalve conferenties tussen de 17 aanwezige landen over ontwapening zou er
over Berlijn en de kernproeven ook — eigenlijk moet dit zijn: voornamelijk —
overleg gepleegd warden tussen Gromyko, Home en Rusk. Vooral het overleg
over de kernproeven was belangrijk omdat president Kennedy op 2 maart had
aangekondigd, dat de V.St. eind april hun proeven in de dampkring zouden
hervatten, tenzij er voordien met de S.U. een doelmatig akkoord over het staken van de proeven zou zijn 'bereikt. Ondanks talrijke besprekingen lijkt het er
niet op, dat men in enige kwestie een stap verder is gekomen en in dit opzicht
heeft de Gaulle gelijk gekregen, maar ook elders waren de verwachtingen niet
hoog gespannen en achtte men het toch belangrijk aanwezig te zijn. Waarom
Frankrijk niet ?
In Argentinie voerde men een dwaze operette op met een ernstige achtergrond. Op 18 maart werden er verkiezingen gehouden, die een grate overwinning opleverden voor de samenwerkende aanhangers van het peronisme, cornmunisme en castrisme, een vreemd monsterverbond, dat echter succes had tegen
de regering van Frondizi. Na het verkwistende optreden van dictator Juan
Peron, die echter drommels goed wist hoe hij de steun moest krijgen van de
verpauperde grote massa, oak al leidde dit tot een ,bankroet, heeft Frondizi
ernstig geprobeerd om de economische en politieke toestand te verbeteren. Zijn
versoberingsprogram tastte misschien te weinig de positie van de grootgrondbezitters en de industriden aan en legde te veel de lasten op de kleine man,
maar zijn pogen om buitenlands kapitaal aan te trekken had succes en er kwam
weer enige stabiliteit. Maar de grote massa kon hier weinig van begrijpen en
bleef hunkeren naar de gouden dagen van Peron, die nu verbannen in Madrid
zijn tijd zit af te wachten. Een ogenblik scheen deze spoedig aan te breken,
maar het leger ging zich met de zaak 'bemoeien en Frondizi werd onder druk
gezet om de uitslag der verkiezingen ongedaan te maken; na enkele dagen werd
hij gedwongen om af te treden en werd hij opgevolgd door de president van de
senaat, Guido; ook deze vond geen genade in de ogen van het leger en dit wees
generaal Poggi aan, die echter kort daarop weer plaats maakte voor Guido, die
nu door de militairen „voorlopig" aanvaard werd, nadat hij beloofd had de
verkiezingsuitslag van 18 maart naast zich neer te leggen en zich had verplicht
het peronisme buiten de wet te stellen. Daarmee is het democratische aspect van
het plan Frondizi mislukt. Zal het leger in staat zijn de economische toestand te
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verbeteren ? Mogelijk als het daarvoor de steun van de V.St. zou kunnen krijgen
en Kennedy's Alliance for Progress stelt die mogelijkheid open, maar eist ook
als voorwaarde voor die hulp een zekere mate van democratic. Een andere vraag
is: hoe de massa zal reageren op de dwang van het leger. Perons kansen zijn
nog niet verkeken.
Een andere grote Zuid-Amerikaanse staat, Brazilie, staat voor soortgelijke
moeilijkheden. Hier trad Janio Quadros op 25 augustus plotseling af als president, daar hij niet meer op kon tegen de reactie. Hij maakte een wereldreis en
zijn opvolger Goulart met veel minder macht dan Quadros kon het slechts
moeilijk redden. Quadros is nu in Brazilie teruggekomen en heeft aangekondigd
weer president te willen warden am van het land weer een presidentiele democratie te maken. Men meent, dat hij er in kan slagen om Brazilie uit het slop te
halen en te voorkomen, dat het communisme er vaste voet zal krijgen. Overigens
zij men voorzichtig met deze term; men gebruikt dit woord te vaak om een
volkomen rechtvaardig program van sociale eisen aan te duiden.
In Nederland vonden op 28 maart verkiezingen plaats voor de provinciale
staten. In tegenstelling met andere keren zag men nu met een zekere belangstelling uit naar de uitslag i.v.m. het geschil am N.-Guinea. Een ernstig verlies
voor de regeringspartijen zou nl. kunnen warden beschouwd als een afkeuring
van het beleid van de regering t.a.v. deze kwestie. De Christelijke partijen
handhaafden over het algemeen hun posities, evenals de P.v.d.A., maar de
V.V.D. leed verliezen, terwijl de Pacifistisch Socialistische Partij sterk vooruitging. Geen a'fkeuring van het beleid van het kabinet de Quay, maar ook Been
duidelijke goedkeuring.
Aangaande N.-Guinea verklaarde minister de Quay op 12 maart t.o. de pers,
dat geheime besprekingen tussen Nederland en Indonesia op voorstel van de
V.St. zouden beginnen; beide landen zouden hebben afgezien van het stellen
van prealabele voorwaarden. Van de zijde van de P.v.d.A. en de C.P.N. werd
in de Kamer kritiek op de verklaring uitgeoefend en gevraagd am nu — en in
het vervolg eerder — ook de Kamer in te lichten, hetgeen de regering echter
met het oog op het landsbelang niet wenselijk achtte.
De geheime voorbesprekingen werden gehouden in de nabijheid van Washington; zij werden van Nederlandse zijde gevoerd door de ambassadeur aldaar,
dr. van Roijen, en de permanence vertegenwoordiger .bij de V.N., dr. Schiirmann, en van Indonesische zijde o.a. door de heren Malik en Zain in aanwezigheid van een „derde man", waarschijnlijk de Amerikaan Bunker, oud-ambassadeur in India; de laatste trad niet op als vertegenwoordiger van de V.St. of de
V.N. Over het besprokene is niets bekend gemaakt; wel werd meegedeeld, dat
het gesprek op 22 maart werd verdaagd am de deelnemers gelegenheid te geven
om overleg te plegen met hun regering. Volgens een gezamenlijk communiqué
was het toen de bedoeling am de besprekingen voort te zetten. Hiervan is tot
nu toe niets gekomen, daar Indonesia voortging met oorlogsvoorbereidingen en
infiltratiepogingen. Bovendien deelde Soekarno mede, dat Malik niet naar
Washington zou terugkeren; voor een spoedige hervatting van het overleg voelde Djakarta blijkbaar weinig. Tengevolge van dit alles zag ook de Nederlandse
regering zich verplicht enige versterkingen naar N.-Guinea te sturen, hetgeen
zij beschouwde als Naar legitieme plicht ter zelfverdediging. Er is niemand in
Nederland, die een oorlog om N.-Guinea wenst, maar wel vraagt men zich af
of het verantwoord is om in de gegeven omstandigheden dit land over te leve-
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ren aan een op de rand van een bankroet staand Indonesia. Nederland verdedigt
hier geen eigen belangen — integendeel maar met de eis van zelfbeschikking de internationale rechtsorde. Intussen wordt van de zijde der V.N. en van
de V.St. alles in het werk gesteld om de partijen alsnog tot elkaar te brengen.
J. Oomes
BELGIE

Op 31 maart en 1 april heeft te Charleroi een congres van de Waalse Federaties van de Belgische Socialistische Partij plaats gehad, dat een van de belangrijkste van de jongste jaren mag genoemd warden. Het congres sprak zich nl.
uit voor een tweeledig federalisme, en dit was geen oppervlakkig of min of
meer toevallig standpunt dat a.h.w. bij verrassing uit de bus kwam, maar de
slotsom van een lange en stelselmatige voorbereiding. Op 24 september 1961
had nl. een vorig congres aan een vast comite opdracht gegeven een federalistisch ontwerp uit te werken en ter goedkeuring aan een pleno- (Waals) socialistisch congres voor te leggen. Het is dit ontwerp dat thans door de Waalse socialisten goedgekeurd is. Het is grotendeels het werk van Prof. Fernand Dehousse,
en het is wel kenschetsend dat deze niet geaarzeld heeft zijn naam met het
federalisme te verbinden, ook al heeft hij ondertussen ontslag genomen uit de
„Mouvement Populaire Wallon" van Andre Renard. Renard en zijn volgelingen
hebben in Charleroi trouwens geen rol gespeeld en schijnen op het ogenblik
zelfs in het defensief gedrongen.
Het federaal statuut van de Waalse socialisten is ongetwijfeld een van de
belangrijkste nieuwe elementen in de binnenlandse politiek. Vooralsnog zal de
Belgische Socialistische Partij haar actie in regering en parlement weliswaar op
dezelfde grondslag ,blijven voeren als voorheen, maar er zal een ogenblik komen
waarop de Vlaamse socialisten zich eveneens over het federalisme zullen moeten
uitspreken nl. op een congres dat eerstdaags gehouden wordt, waarna de B.S.P.
in haar geheel zich zal moeten aanpassen aan een nieuwe orientering in federale
richting, zelfs indien de Vlaamse socialisten aarzelen.
Deze kentering is onmiskenbaar het gevolg van Renards actie en van de
stakingsbeweging, die weliswaar haar doelstellingen niet kon bereiken, maar die
toch een diepe omkeer gebracht heeft in de binnenlandse verhoudingen. De
toekomst van iemand als Renard is uiteraard onzeker . . . . dat kan niet anders,
aangezien het hier een persoonlijkheid betreft die nieuwe methoden en nieuwe
doelstellingen in het Belgisch socialisme ingevoerd heeft, en dan op sterke
tegenstand gestoten is. Zijn beweging komt voor de dag met een aantal moderne
actieformules die zeer gevaarlijk en doeltreffend kunnen zijn — dat heeft de
staking bewezen — maar die anderzijds een up-to-date sociaal-politieke strategic
vertegenwoordigen, een strategic die hierin bestaat, dat de basis zelf van de
loontrekkende klasse rechtstreeks bij revolutionaire acties betrokken wordt, als
het kan met de gevestigde syndicale kaders, als het moet (en liefst) buiten de
bestaande vakbondhierarchie om. Het is een vertrouwde en dikwijls efficiente
strijd'figuur van het marxisme-leninisme die hier in Belgic wordt toegepast.
Men ziet de gevolgen: een programma-vernieuwing van de Belgische Socialistische Partij in een minimum van tijd, ook al gaat deze gepaard met een aanval
op Renard en zijn volgelingen in de kringen van het Algemeen Belgisch
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Vakverbond, dat zich denkelijk wil ontdoen van revolutionaire basis- en kaderleden die een tinder syndicalisme willen dan datgene, dat zich volledig in de
bestaande kapitalistische maatschappij ingewerkt en er zich bij aangepast heeft.
Hoe dan ook: de tegenstelling in de boezem der B.S.P. is er een met grate
diepgang en met vêrdragende consequenties. Zelfs indien de meerderheid van
de Vlaamse socialisten een meer conservatieve groep vormt en anti-Renard is,
mag men zich toch niet inbeelden dat er niet velen in Vlaanderen zijn die iets
voelen voor Renards strijdmethode. Het zou o.i. volstaan, dat de M.P.W. enig
succes behaalde, en onmiddellijk zouden er meer Renardisten aantreden dan de
gevestigde gezagdragers van B.S.P. en A.B.V.V. lief is.
Op het regeringsvlak scheen dhr. Lefevre zich in de jongste dagen 'beter
door het kleine struikgewas van allerlei openlijke en verborgen tegenstanders
heen te werken dan voorheen. Hij bligt de man met de zin voor tegenspraak,
en van gedrufde, bijna uitdagende verkiaringen, waarmee hij een dubbelzinnige
toestand inderdaad soms wel eens opklaart. Aan de fiscale hervorming wordt
verder gezwoegd, evenals aan de wetsontwerpen inzake de Vlaams-Waalse verhoudingen, waarvan het tweede (vastlegging van de taalgrens, en sommige
wijzigingen van de 'bestuurlijke afbakening) zich momenteel in een delicate
pasitie in de Senaat bevindt. Oak het Ministerie van Nationale Opvoeding (met
zijn twee titularissen en hun onvoldoende omschreven bevoegdheden), het
Nationaal nstituut voor Lichamelijke Opvoeding en Sport en sommige maatregelen voortvloeiende uit het schoolpact waren hindernissen die in de voorbije
maand niet zonder moeite genomen werden. En toch verloor de regering Lefevre deze maand geen terrein meer, maar heroverde zelfs een zekere samenhang.
Om dit toe te lichten zou men stuk voor stuk het parlementaire werk van de
maand moeten toelichten, en de werkzaamheden van de verschillende commissies moeten bespreken. Daarvoor ontbreekt ons echter de nodige plaatsruimte.
De conclusie kan slechts een herhaling zijn van wat in vorige overzichten
gezegd is: de Vlaams-Waalse verhoudingen blijven een der grate hinderpalen
voor deze regering, die zich nochtans meer dan de vorige heeft ingespannen am
oplossingen te vinden. De hangende wetsontwerpen warden te traag afgewerkt
en staan bloat aan verminkingen die hun nut zelf in het gedrang brengen.
Verwijzing van deze vraagstukken naar een „raad van wijzen" (een wel zeer
ongelukkige benaming!), waarvan thans sprake is, kan alleen maar een tij dwinst voor de regering betekenen, en dan nog in de korte periode, want later
zal het haar des te kwalijker genomen warden.
Daarnaast blii ft het financiele en sociaal-economische werk van de regering
beneden de eisen die het meer revolutionaire gedeelte van de arbeidersklasse
stelt. Of men met deze stand van zaken reeds mag gewagen van een uitschakeling van Andre Renard en zijn aanhangers? Dat geloven we niet.
H. de Bruyne

Forum
Bedevaart en processie
Het weer zal ook dit jaar misschien
niet altijd meewerken, maar dit voorjaar
en deze zomer zullen over heel de wereld
opnieuw ontelbare christenen hun pelgrimstochten maken. Op 22 augustus, het
feest van Maria's Onbevlekt Hart, en
zeker op 15 augustus, ter ere van Haar
tenhemelopneming, zal men samenstromen, am de Moeder van God in groten
getale van aanhankelijkheid en trouw
blijk te geven. Tegenwoordig gaat een
bezoek aan zo'n :bedevaartplaats makkelijker samen met toerisme, en daar is ook
niets tegen. Hoe meer mensen er met
goede intenties komen, hoe liever het alle
aanwezigen is. Zeker, een geheide individualist, al dan niet met religiositeit behept, zal zich gechoqueerd voelen door
zoveel rumoer, dat kennelijk niet van
geestesaristocraten afkomstig is. „Er liebt
es nicht, in einem Chor mitzuwirken. Er
ist von Gott in die Hofloge geladen",
zegt Franz Werfel van een dergelijke
figuur in Das Lied von Bernadette. En
al is het tegenwoordig niet zo lastig
meer, een genade-oord te bezoeken, men
zal de opkomst bepaald niet helemaal uit
toeristische nieuwsgierigheid, magie en
sensatie kunnen verklaren. Tenzif de rode
machthebbers dat óók nag durven verbieden, zullen de Polen in Czestochowa
weer hun Zwarte Madonna, de Koningin
van hemel en aarde, hulde komen bewijzen. In Kevelaer zal blijken, dat men nog
andere „Wunder - durft verwachten en
erkennen dan de „Wirtscha ft-. Het
pioenrode Wallonie zal te Banneux en te
Beauraing in de Ardennen weer hele
massa's op de been zien, ditmaal met een
ander doel dan te staken, en in elk geval
de B.S.P. en de Grand Orient een doorn
in het oog: Chez nous soyez Reine, nous
sommes a Vous. Pius XII heeft in zijn
encycliek Le pelerinage de Lourdes de
volgende typering gegeven van de menigten die spoedig na de verschijningen
van 1858 naar de grot van Massabielle,
de `bran en het heiligdom waren gekomen: „Het is de ontroerende stoet van de

eenvoudigen, de zieken en de bedroefden,
het is de indrukwekkende processie van
duizenden gelovigen uit een diocees of
uit een bepaald land, het is de stille opgang van een onrustige ziel op zoek naar
de waarheid
Zander de mensen
van toen of nu te idealiseren er is
altijd kaf ander het koren r mogen we
die woorden ook enigermate van toepassing achten op degenen die tegenwoordig
in allerlei oorden ter wereld van hun devotie publiek blijk geven op de bekende
hoogtijdagen.
Het maximale of het minimale?

Als iemand onze tijd en ons levensgevoel kent, zal hij zich er niet over verbazen, dat toch niet iedereen evenzeer van
geestdrift blaakt voor deze godsdienstige
fenomenen. Niet alleen de zojuist genoemde isolationisten en hun „high society" voelen wel eens een zekere wrevel.
Goed, laat de dienst van God, laat ook
de verering van de Heilige Maagd een
zaak voor de gemeenschap zijn, en niet
uitsluitend voor gelsaleerde enkelingen,
is daar dan die ostentatie voor nodig, en
die bustochten naar plaatsen met beweerde verschijningen? Hebben we aan de
normale parochiele eucharistieviering niet
genoeg? Is dat niet het eigenlijke? Volgt
eventueel een kleurrijke schildering van
minder esthetische devotie-artikelen, en
geldklopperij, zoniet door het bedevaartcomite, dan toch door handelaars in patat, beeldjes, alcoholica enz.
Een oude vraag, inderdaad, maar de
laatste tijd bijzonder actueel: moeten we
ons niet meer concentreren op het maximale? Op dat maximale kunnen we ons
nooit genoeg concentreren. Maar die concentratie is pas goed, als we weten, dat
we het maximale zelfs tot in het minimale
aantreffen. Het maximale is zo maximaal,
dat we het maximale niet alleen in het
maximum hoeven te zoeken, maar het
zelfs in het minimum of in het vermeende
minimum terug zullen vinden. Pas wanneer we dat doen, zien we het grote echt
groot, en dan pas kunnen we met een
gerust geweten aan het kleine positieve
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waarde toekennen. In zijn encycliek Mediator Dei van 1947, de magna charta
van de liturgische beweging, heeft de
vorige paus b.v. het primaat van de misviering sterk beklemtoond, maar hij verdedigt eveneens met grote nadruk de aanbidding van de eucharistische Jesus, ook
buiten de liturgische plechtigheden. En
de verering van Onze Lieve Vrouw, het
rozenkransgebed prijst hij in deze brief
duidelijk aan, hij wijst de geringschatting
ervan in ronde bewoordingen af.
De pelgrimages zijn in deze tijd een
antwoord op een allerbelangrijkste vraag,
die velen benauwt: is godsdienst iets dat
echt aardse en stabiele vormen aanneemt,
of iets dat toch vreemd is aan het dagelijkse en alledaagse leven? Een negativist
zal altijd argumenten tegen elk soort enthousiasme weten te vinden: hij is hoogstens, en soms hooglijk, geestdriftig voor
zijn eigen negativiteit. Ook in volkse,
desnoods onbeschaafde vormen kan zich
een diepe godsdienstzin uiten, die eventueel het christendom en zijn incarnatie
in deze wereld zuiverder ziet dan een
bepaald soort para-theologische gereserveerdheid. We vallen niemand hard die
het moeilijk heeft met zijn geloof en de
manifestatie daarvan in deze wereld,
maar al is iedereen vrij, zich in een of
ander pelgrimsoord niet zo op zijn gemak
te voelen, men zal de talloos velen die
daar vurig bidden, niet kunnen veronachtzamen of met een medelijdende glim
lach afdoen.
Niet alle, maar wel sommige bedevaartscentra danken hun ontstaan aan
bepaalde visioenen. Zoals iedereen ook
moge weten: de Kerk heeft nooit een
enkele verschijning van Maria, nooit een
enkel wonder dat op Haar voorspraak
gebeurd zou zijn, tot dogma verheven.
Daarmee zijn de kerkelijke erkenningen
van bepaalde verschijnselen nog niet
waardeloos: ze geven ons in verschillende Braden zekerheid, soms ailerhoogste
zekerheid, ook als we geen gelegenheid
hebben voor eigen onderzoek. In elk geval is het onlogisch, te zeggen: geen
plechtig gedefinieerd dogma, dus het zal
wel niet waar zijn. Maar goed, hier zit
niet eens de grootste moeilijkheid misschien. Men kan ook denken: „Wat doet

het er toe, of de H. Maagd ergens op
aarde verschenen is: Zij zorgt voor ons
vanuit de hemel, en dat is de hoofdzaak-.
Ja, maar als die hoofdzaak zich nu eens
ook wil laten gelden in een „bijzaak-?
Wie die mogelijkheid uitsluit of zich daar
niet voor interesseert, komt wel in een
armoedige, lege wereld te leven. Monseigneur Kerkhofs, de bisschop van Luik,
in wiens diocees Banneux ligt, heeft eens
de volgende vergelijking gebezigd. ledereen wist, dat koningin Astrid, die in haar
Brussels paleis woonde, een gracieuze,
meelevende vorstin was. Is dat dan een
reden om geen belang te stellen in een
bezoek dat zij eventueel aan andere plantsen bracht? Zo is het ook zinvol, naar
een bepaald oord te pelgrimeren, als er
solide aanwijzingen voor zijn, dat daar de
hemel en de aarde elkaar geraakt hebben,
en als de kerkelijke overheid het bezoek
eraan toelaat of zelfs stimuleert. Heeft
men na grondig, maar dan ook grondig,
onderzoek reden tot twijfel, goed, maar
dat is dan nog geen zekerheid van het
tegendeel. De impulsieve en theoretische
bezwaren die men zo wel eens kan horen
tegen de authenticiteit van hedendaagse
kerkelijk erkende mariofanieen, steken
nogal ongunstig af tegen b.v. de scherpzinnige en gedocumenteerde studies van
de moraal-theoloog Rene Carpentier, de
moralist-canonicus Jean Beyer e.a. in de
bundel Les faits de Banneux Notre-Dame
(Liege-Paris, 1959). Zou bij sommige
weifelingen en aversies niet een hyperkritisch-onkritisch vooroordeel meespreken?
Lastige en volgzame schaapjes

T.a.v. de sacramentsprocessies kan men
veel van het bovenstaande herhalen. Ook
in ons land zijn de eucharistische Jesus
en Zijn aanbidding goddank niet overal
van de straat verdreven. Zelfs in het
openbare leven kan Hij nog vaak Zijn
substantiele aanwezigheid onder ons
voortzetten. Gods afwezigheid is ook in
onze tijd slechts relatief. Maar zijn we
aan Zijn „absentie- misschien zo gewend,
dat we dadrom niet eens altijd zo schrikken, wanneer iemand deze processies denigreert als franje, iets afgeleids en oneigenlijks? Indien men dit franje wil noemen, is dat desnoods als retorische
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overdrijving te aanvaarden. Maar dan is
dit eucharistisch huldebetoon franje van
een kleed dat er mag zijn. En dit kleed,
het eucharistisch offer, is een kostbaar
kleed tot in zijn franje toe. Deze Christus-devotie is afgeleid van het „mysterium fide' bij uitstek, en juist daarom
niet iets oneigenlijks.
Het is dan ook geen gelukkige geste,
als De Bazuin van 22 april 1961 schrijft:
„De sacramentsprocessie heeft een middeleeuwse of barokke achtergrond, die
het de hedendaagse katholiek (wanneer
hij tenminste geen gedachtenloze meeloper is) wel eens moeilijk maakt er van
harte aan mee te doen". Dus als men het
daar tegenwoordig nooit eens moeilijk
mee heeft, is men een gedachtenloze meeloper? Ik vrees, dat het meer dan een
„slip of the pen" is, als dit weekblad zo
schrijft. Er zal aan de middeleeuwen en
de barok wel iets mankeren, vooral natuurlijk in vergelijking met de laatste
progressieve trouvailles uit 1961. Maar
zo tussen die periodes in is er in Trente
een concilie geweest dat op zijn zitting
van 11 oktober 1551 het goed recht van
de sacramentsprocessie met niet mis te
verstane woorden heeft gehandhaafd. Het
is best te begrijpen, als iemand dit tegenwoordig niet makkelijk in zijn godsdienstig leven assimileert. Maar het is wel
wat vreemd, als men anderen gaat lastig
vallen, als ze hier in hun denken en leven
geen moeite mee hebben, en zelfs enthousiast durven zijn voor de aloude christelijke leer en praktijk. Zijn de lastige
schaapjes altijd beter dan de volgzame?
Het concilie acht het passend, dat wij
onze Heer publiek van onze verering
blijk geven: zo moet o.a. de christelijke
waarheid over leugen en ketterij triomferen, en daardoor mogen haar tegenstanders tot betere gedachten komen, wanneer
zij zien, hoe blij de hele Kerk is met Gods
onuitsprekelijke weldaad in de eucharistie. Daarom lopen we dit jaar weer mee.
Niet eens gedachtenloos: we zullen juist
extra denken aan al degenen die zichzelf
en anderen tekort doen, doordat er in
hun wereldbeeld niet voluit ruimte is
voor het feit, dat de Godmens Zich blijvend aan ons geeft door Zijn Moeder, in
Zijn eucharistisch en mystiek lichaam.
Drs. P. den Ottolander
48
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Vrije tijd en Religie
In Adel bent van maart j.l. troffen we
een beschouwing aan van de hand van
drs. C. Smal over „de religieuze zin van
de vrije tijd". Hierin worden vragen besproken als: „Hoe kunnen we de werkelijkheid van veel vrije tijd integreren in
het totaal van mens- en levensbeschouwing?" en ook: „Hoe kunnen we dit
aspect van onze existentie op christelijke
wijze beleven?"
Ter verontschuldiging van de terminologie, die ons dadelijk de vraag deed stellen of het nu met dit „losse" onderwerp
wel zó zwaarwichtig en ingewikkeld
moet, kan dienen dat het artikel grotendeels is vertaald -- overigens uit het
Frans, dat toch gewoonlijk „clartd" vertoont. Maar ook de inhoud bracht ons er
toe, ondanks het lokkende voorjaarsweer,
onze vrije tijd te besteden om op dit thema vrijblijvend wat voort te borduren.
Want de in de aanhef gestelde vragen
zijn toch wel belangrijk --- alleen is het
de vraag, of een zo zwaarwichtige en
filosoferende manier van beantwoorden
wel de meest geschikte is.
Er is bij het onderwerp „vrije tijd", dat
op de eerste plaats associaties opwekt
met een aardig pocketboek, met thee of
koffie-met-een-koekje, met film of TV,
toch wel „ergens" (om onze zegsman te
citeren) verband met wat de Fransen
graag noemen de „hauts faits" van ons
chtistelijk bestaan. Wie dit constateert is
in het goede gezelschap van de apostel,
die ons zegt „alles te doen ter ere Gods",
ook als we maar gewone dingen doen.
Dat verband met die „hauts faits" is er
dus wel, maar ook blijft het voor velen
onduidelijk, liggende op een abstract vlak
,--- zo ver verwijderd als bijvoorbeeld een
streng-liturgische Hoogmis is van een
strijkje-in-een-café. We voelen dat er zo
iets moet bestaan als een „theologie van
de vrije tijd-, maar wil men hier te veel
verwoorden, dan worden de contouren
juist vaag, en komt men licht terecht in
iets wat lijkt op woordenspel.
Het lijkt me dat een soort mens hierover wellicht mooie en diepe dingen zou
kunnen zeggen (meer dan een psycholoog of een filosoof, meer ook dan een
pure theoloog): een echte contemplatief.
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Als het een echte is, zal hij evenwel weinig zeggen, eens onschuldig glimlachen
en dan een „lichtend woord" doen horen,
dat ons lang bijblijft. Tenminste als we
zelf hierop kunnen resonneren Doen
we dit niet, dan zou een lang aansluitend
betoog ons toch weinig wijzer maken.
Zulk een „goed woord" zou kunnen
aanknopen bij de oude spreuk „vacare
Deo": „vakantie houden voor God", die
op een bekende abdij te lezen staat. Goede monniken doen eigenlijk ook niet veel
anders dan dat ze maken daarom
wel eens op buitenstaanders de indruk
van eeuwig „vacare", onafgebroken „op
vakantie zijn". En ze hebben dan ook, zo
lang ze bestonden maar toch vooral in
onze bezige, zichzelf opjagende, zo geheel van de nuts-gedachte vervulde tijd,
velen geergerd omdat ze maar „nets de
den" terwijl „wij ons nuttig maken voor
de samenleving". Dit was zelfs een
hoofdmotief voor allerlei anti-religieuze
wetten in verschillende landen. En al
warden die historisch gezien ten dele ook
verklaard door het feit, dat contemplatie
verworden kan, toch is het een merkwaardige ironie van het lot, dat diezelfde
zo sociaal voelende, nuttige moderneling
nu zelf — dank zij de technische ontwikkeling zo ver is gekomen, dat hij met
zijn vrije tijd min of meer zit te kijken.
Dit ondanks de eindeloze reeks middelen
die hem tot vermaak kunnen dienen
Men rijdt in een glanzende wagen naar
een fraai cafe-terras, bestelt gekoelde
dranken, luistert intussen nog naar de
radio (en werpt een steels oog op de TV
die binnen staat), maar verveelt zich
meestal meer dan de kwajongens, die op
de weg staan te knikkeren. En voor wie
zelf geen auto heeft is in onze welvaartstaat dit paradijs tegen billijk tarief te
vinden op zetel no. 12 van de touringcar.
Het was moeilijk de uitvaardigers van
de Combes-wetten omstreeks 1900 te
overtuigen van de grate waarde van
„hauts faits"; maar ik ben bang dat het
in onze dagen niet minder moeilijk is dit
te hereiken bij de beschreven auto- of
ticket-bezitter. De man die wordt voortgejaagd door eigen nuttigheids-complex,
is al evenmin als de man, bij wie de ene
afleidende prikkel de andere tracht te
overstemmen, erg rijp voor het stil en

belangeloos beschouwen van (am nog in
het natuurlijke vlak te blijven) een waarlijk poetische gedachte, een simpel maar
diep muzikaal motief, een goed schilderij
of een zonsondergang. Hij mist de psychologische voorwaarden voor natuurlijke
contemplatie en dan blijft hogere contemplatie hem a fortiori ontzegd. Omdat
de bovennatuur ook hier wortelt in de
natuur, mag men misschien zeggen dat
bijvoorbeeld een goed begrip van
liturgie pas mogelijk is bij iemand die in
staat is bij tijd,en wijle ook eens op een
goede manier „niets te doen". De oude
monniken verstonden die kunst in hoge
mate; daarom leefden ze ook zo intens.
En echt intens leven ligt steeds op het
kwalitatieve vlak; de betekenis van „intens" duidt al duidelijk in die richting.
Helaas zoeken zeer velen nu die intensitelt in een kwantitatieve overvloed, die
steeds meer doet verarmen.
Wie daaraan verslaafd is geraakt
„wordt geleefd", meer dan dat hij zelf
volop leeft. Men is, na alle naleve vooruitgangsgeloof, dat nu ook gaan inzien;
vandaar ook als gevolg van de groeiende
vrije tijd: het vrijetijdsprobleem. Sociologen en psychologen buigen zich hierover
heen en zoeken naar geneesmiddelen; het
is ook goed dat dit wordt gedaan, want
wetenschap kan op verschillende punten
leiding geven aan brede massa's. Maar
alle „zorg" op dit gebied, inclusief alle
gepsychologiseer erover, tast de kwaal
niet in zijn wortel aan: namelijk in de
passieve grondhouding van hen die verwachten dat het moderne leven hun alles
wel tegen betaling (of als cadeau van de
Staat) zal kunnen verschaffen. Erger
nog: die er van overtuigd zijn dat de
sociologen en psychologen (desnoods
door bedrijfsbonden of andere organisaties daartoe aangesteld) hun ook kunnen
leren de vrije tijd op de beste manier te
besteden. Er is immers groat gevaar dat
de passiviteit door dit alles nog gaat ver..
ergeren. Er zijn hier inderdaad aspecten
die doen denken aan een vicieuze cirkel;
en het zou wel eens kunnen zijn dat dit
den van de hoofdoorzaken wordt voor
het falen in het natuurlijke vlak —
van een stelsel als dat van de SovjetUnie (bij een poetisch yolk, als de Russen zijn).
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Maar laat ons niet te ver afdwalen; ik
hoor trouwens de merels buiten fluiten.
Toch moeten we, om zelf niet in eigen
woorden verloren te lopen, nog iets zeggen over de waarde van de godsdienst
bij dit alles. Men kan hierover iets zeggen als men eerst bedenkt dat de godsdienst er niet is om zulke problemen op
te lossen; die is er omwille van zichzelf,
of liever omwille van God. Maar een
gezond godsdienstig leven zal achteraf
ook in staat blijken te zijn een houding
aan te kweken waarin de vrijetijdsbesteding op de duur ophoudt een probleem te
zijn. Ware het slechts door het besef van
een juiste waarden-hierarchie bij te bren-
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gen, en ook te leren wat het wil zeggen
„maat te houden" (daarmee aan de vorstelijke deugd van Matigheid weer haar
inhoud terugschenkende). Dit dan wat
betreft de eerste der voorwaarden die
zich ook maar laten denken. En wat de
praktische zijde van dit probleem betreft:
het is inderdaad een prdktisch probleem;
en hier zal in feite iemand die een ander
helpt zelf te zien, zelf iets te „maken - -dus „maker-, „poeet- te zijn in de eerste
betekenis des woords nog het meest
kunnen doen. Hij zal misschien een ander
leren, dat het urgente v-t-probleem
toch kan worden opgelost
desnoods
zonder TV.
M. Bruna

Boekbespreking
GODSDIENST
DONDEYNE, A., Geloof en wereld,
Uitg. Patmos, Antwerpen; N. Nelissen,
Bilthoven, 1961, 256 pp., f 11.90 en

f 13.90.
In dit boek heeft de Leuvense professor
zijn vizie op het christelijk geloof, of liever op de christen, en op de wereld, de
mensheid van vandaag, neergelegd. Hoe
staat en hoe heeft de hedendaagse gelovige te staan in de wereld van nu? Alles
is in evoltie en beweging en dit schept
problemen, die vroeger onbekend waren.
Voor de middeleeuwer was het geloof
iets even vanzelfsprekends als de lucht,
die hij inademde. Wij leven thans in een
geheel andere wereld en evenzeer, ja nog
meer dan vroeger, blijft het evangelie de
„blijde boodschap" voor ieder mens. De
auteur verdeelt zijn boek in drie capita:
„geloofsproblemen -, „de wereld van nu"
en „geloof en politiek". Het boek bevat
de bezonken wijsheid van iemand, die de
kwesties lang en breed overdacht heeft
en zich, in woord en geschrift, daarover
heeft uitgesproken. Dit werk is de neerslag van dit alles. Het is, zoals hij zelf
zegt, „de vrucht van een jarenlang gesprek met studenten en oud-studenten,
geloofsgenoten en andersdenkenden - . De
vele vrienden en vereerders van Prof.
Dondeyne, wiens naam ook in Nederland
een goede klank heeft, zullen het boek
met voldoening ter hand nemen.
P. van Alkemade

TRIGT, Drs. F. van, Wij leren in de
Schrift. Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1962, 142 pp., f 5.90.
Dit is een instructief boekje over de Bijbel. De auteur neemt als stramien het
16de hoofdstuk uit Ezechiel, waarin de
profeet Israel opvoert als de ontrouwe
bruid die door Jahweh gehoond en gestraft wordt. Daaromheen geeft hij een
goed en omvattend overzicht over het
verloop van Israels geschiedenis en doet
Gods bedoeling helder uitkomen als een
openbaring van verlossende liefde. De
schrijver is thuis in de Bijbel en als terloops belicht en verheldert hij allerlei details, zodat het eigenlijke, de grote lijn,
de bedoeling Gods, de openbaring de
lezer in haar kern duidelijk voor de geest
P. van Alkemade
komen te staan.
BERTRANGS, Prof. Dr. A., Kent gij
Hem persoonlijk? Snapshots van Christus
en de christenen. Beyaert, Brugge,
1961, 112 pp., Fr. 48.
Om ons persoonlijk te confronteren met
Christus, schreef Prof. Bertrangs een
reeks pakkende beschouwingen over een
of andere Schrifttekst, die hij dan toepast
op de levenshouding van de christen.
Hierbij liet hij zich soms inspireren door
De zonnige kant van J. de Vreese of de
Viktninuten preekjes van H. de Greeve.
Een pretentieloos maar levendig betoog,
waarin de nadruk valt op het getuigenis.
H. Van Roy
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BOEKRAAD, Adrian J. en TRISTRAM,
Henry, The Argument from Conscience
to the Existence of God according to J.
H. Newman. — Ed. Nauwelaerts, Louvain, 1961, 205 pp., Fr. 140.
Wanneer in het voorwoord wordt gezegd, dat dit boek in feite niets anders is
dan de publikatie van een onuitgegeven
manuscript van Newman, dan is dit een
typisch Engels „understatement -. Ongetwijfeld gaat het hier om de uitgave van
„Proof of Theism", een tekst met het
befaamde argument voor het Godsbestaan vanuit het geweten. Maar beide
auteurs geven met hun diepe kennis van
Newman's filosofie veel meer. De begeleidende hoofdstukken bevatten primair
een voortreffelijke historische en systematische inleiding op dit bewijs, maar
tegelijk leren wij Newman beter kennen
als filosoof in het algemeen. Hij wordt
geplaatst in zijn tijd en tevens voortdurend gezien in verband met onze tijd en
het hedendaagse filosoferen. Zo grijpt dit
werk ook boven Newman uit door het
inzicht dat het geeft omtrent kenleer en
vooral omtrent de argumentatie voor het
Godsbestaan. Als achtergrond wordt terecht verwezen naar een andere publikatie van Dr. Boekraad: The personal conquest of truth according to I. H. Newman. Menig hedendaags wijsgeer zou gebaat zijn met dit hier gegeven inzicht en
heel wat dilettantisch aandoende uitlatingen over de Godsargumenten zouden dan
worden gecorrigeerd.
J. H. Nota

komende Concilie; daarin kan men de
zeer interessante gedachten van schr.
lezen over de plaats van de Bisschop in.
de Kerk. Evenzeer belangrijk zijn de beschouwingen over „De pastoor", „De
diaken" (aangepaste vernieuwing van het
diakonaat als eigen rang en functie in het
kerkelijk leven van vandaag mogelijk en
wenselijk?), „De theoloog" (wat vraagt
de gelovige van deze tijd van de theologie?). Het derde deeltje behandelt enige
problemen rond de eigentijdse beleving
van het christendom: „De positie van de
christen in de moderne wereld", enige
opstellen rond de Eucharistie-viering
(jammer is, dat de later geschreven toelichting op de suggestie inzake de „Dankzegging na de Mis", in „Schriften zur
Theologie IV" afgedrukt, niet is toegevoegd; deze korte verklaring verheldert
de visie van R. niet weinig), beschouwingen over de gehoorzaamheid en reli
gieuze armoede in een veranderde wereld. Een vlotte vertaling maakt ook hier
de vaak moeilijke gedachtengang van de
auteur heel wat toegankelijker. Deze studies zouden eigenlijk door iedere zielzorger bestudeerd moeten worden. Maar ook
de ontwikkelde leek, die zich werkelijk
interesseert voor de hedendaagse vormgeving van het christelijk leven in de
Kerk, zal veel leren uit de hier verzamelde opstellen. Op het eerste gezicht is de
lay-out van deze boekjes wat aan de
strenge kant. Men late zich daardoor
echter niet afschrikken: de inhoud is uitermate boeiend.
S. Trooster

RAHNER, S.J., Karl, Zending en Gena.
de. I. Fundamentele problemen van de
zielzorg. (Pastorele Cahiers 4). 156 pp.
RAHNER, S.J., Karl, Zending en Gena.
de. II. Mensen in de Kerk. (Pastorele
Cahiers 5). 200 pp.
RAHNER, S.J., Karl, Zending en Gena.
de. III. Wereldtaak en Sacrament. (Pastorele Cahiers 6), 198 pp. —, Uitg. Paul
Brand, Hilversum, 1961, per deel f 8.50.
In deze 3 deeltjes zijn de meeste studies
van R., verschenen in de bundel „Sen
dung und Gnade, Beitrage zur PastoralTheologie" (bespr. in Streven 14 (19601961) I, p. 90), vertaald. Een enkele
daarin niet opgenomen studie werd toegevoegd; een andere, „Episcopaat en Primaat-, opgenomen in een uitgewerkte
vorm. Het eerste deeltje bevat o.a. de
belangrijke beschouwingen over „Werkelijkheid van de verlossing in de werkelijkheid van de schepping" en „De man
in de Kerk". Vooral het tweede deeltje
echter lijkt belangrijk in verband met het

RAHNER, H., Kirche und Staat im
friihen Christentum. Dokumente aus acht
Jahrhunderten und ihre Deutung. — KOsel-Verlag, Munchen, 1961, 493 pp., geb.
D.M. 28.--.
De bekende kerkhistoricus van Innsbruck
geeft hier 35 van de meest sprekende
teksten uit die de verhouding van Kerk
en Staat in de eerste acht eeuwen der
Kerk illustreren. Zij worden in vijf groepen ingedeeld: De martelarentijd, de Constantijnse rijkskerk (4e eeuw), het opkomend cesaropapisme (5e eeuw), de strijd
tegen Justinianus (6e eeuw), en ten slotte
Rome en Byzantium tot aan het schisma
van Photius. De teksten zijn zeer goed
gekozen, en worden --- in tegenstelling
met de eerste uitgave van 1943 --- nu
ook in de oorspronkelijke Griekse of Latijnse tekst afgedrukt, met er tegenover
een keurige vertaling. Merkwaardig zijn
echter vooral de lange inleidingen op elk
der vijf groepen documenten: in deze ex-
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pose ' s van 20 tot 40 bladzijden geeft de
auteur op een superieure wijze heel de
evolutie weer van de verhoudingen van,
Kerk en Staat, en situeert er de aangehaalde teksten. Alleen missen wij achteraan een personen- en vooral een zakenregister. Deze mooie uitgave is voortaan
onontbeerlijk voor de studie en het doceren van de Kerk-Staat verhouding.
M. Dierickx

RAHNER, Karl, Over de dood. Vert -Paul Brand, Hilversum, 1962, 118 pp.,
f 5.40.
Karl Rahner, de Innsbrucker professor,
is een der vruchtbaarste theologen van
het ogenblik. Onvermoeid spiedt hij het
gehele theologische gebied of en formuleert er in zwaar Duits zijn gedachten
over. De theologische beschouwingen
over de dood, die in dit boekje gebundeld
zijn, verrassen weer door originaliteit en
diepzinnigheid. Rahner zet de dood van
de christen in juiste belichting en ziet
hem als de opgang tot Christus en het
heil. De doodsgedachte kwelt heden ten
dage talloze van Christus vervreemden.
Voor een christen echter is de dood eer
een troost dan een verschrikking. Een
beschouwing over het martelaarschap beP. van Alkemade
sluit het boekje.
SCHNITZLER, Theodoor, Meditatie
over de H. Mis. 2de deel. Vert. -- Romen & Zonen, Roermond, Maaseik, 1961,
352 pp., f 10.50 en f 11.75.
„Deze geleerde en diepzinnige verhandeling over de H. Mis, zo schreven wij bij
het verschijnen van het eerste deel van
dit werk, is geen meditatie in de zin,
waarin wij dit woord gewoonlijk verstaan, doch stemt in haar treffende betoogtrant tot bezinning en gebed en zal
elkeen opnieuw vervullen van eerbied en
bewondering voor de H. Mis". In dit deel
beschrijft de auteur op altijd boeiende
wijze het verloop van het heilig offer, inleiding, woorddienst, aanbieding der offergave, hooggebed (de canon), communie en slotritus. Het geheel is doorweven
met historische verklaringen van allerlei
riten, teksten en gebruiken, die zich natuurlijkerwijze invoegen in de liturgische
beschouwing der heilige geheimen. Wie
zich verdiepen wil in, en bezinnen op dit
wonderbare mysterie, vindt hier een kostbare wegwijzer, die zijn inzicht en begrip
zal verdiepen en verhelderen en zijn
godsvrucht zal verinnigen. Een ongewoon
belangrijk boek over het mysterie der
H. Mis.
P. van Alkemade
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RIES, Johannes, Krisis and Erneuerung
der Predigt. ---- Knecht, Frankfurt a.
Main, 1961, 394 pp., geb. D.M. 19.80.
Meer en meer krijgt de prediking haar
plaats in de pastoraaltheologische literatuur. De zielzorger, die soms weinig raad
weet met de preek, zal zich begrijpelijkerwijs het meest geholpen voelen door
praktische handleidingen of boeken met
min of meer direct verwerkbare predikatiestof. Toch zal hij de tijd en de moed
moeten vinden om zich te bezinnen op de
theologische grondslagen van de verkondiging, op de kerninhoud van de blijde
boodschap en op de situatie waarin de
verkondiging van de boodschap zich
thans bevindt, wil zijn prediking haar
taak in deze wereld nog vervullen ( of
weer gaan vervullen). In deze behoefte
voorziet op voortreffelijke wijze het boek
van J. Ries, waarvan de lectuur zeker
heel wat tijd zal vergen, maar toch niet
al te veel moed, want de rijkdom aan
inhoud wordt bevattelijk voorgesteld in
een zeer leesbaar Duits. Van deze inhoud
kunnen we hier maar een zeer kort beeld
schetsen. Behalve verscheidene verrassende visies vermelden we alleen de
beschouwingen over de religieuze waarde
van de angst in tegenstelling tot de
schrik, waarmee de volksmissie zo vaak
heeft gewerkt biedt het boek ons een
hele theologie van de zonde, de verlossing en het geloof, en zelfs elementen
van een sacramentenleer. Dat alles consequent geordend random het grote bijbelse thema van het Rijk Gods en de
bekering. Hoewel hoofdzakelijk voor
volksmissionarissen bedoeld, richt het
boek zich toch tot able geloofsverkondiL. Geysels
g ers.
ALLUES, Elisabeth des, Toumliline, A.
la recherche de Dieu, au service de l'Afrique (Rencontres, 60). -- Editions du
Cerf, Parijs, 1961, 283 pp.
Toumliline is een dorp in Centraal-Marokko, waar de Franse Benedictijnen van
En Calcat sinds 1952 een nieuwe stichting begonnen zijn. Het boek is om een
dubbele reden interessant: het doet ons
op intieme wijze meeleven met het geestelijk avontuur van deze priorij, en beschrijft tot in de details van het dagelijkse leven de problemen van het apostolaat
in een Islam-gebied onder koloniaal regime. Toumliline wil geen directe missionering beginnen; het bereidt de evangelisatie slechts voor. Een getuigenis van
liefde
ziekenzorg, opname van weeswil goed maken wat ichristekinderen,
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nen van vroegere tijden uit hoogmoed en
onbegrip tegenover de Islam hebben misdaan. De bekende internationale zomercursussen van Toumliline, waar katholieken en Mohammedanen uit Europa en
Noord-Afrika elkaar onbevangen ontmoeten, vormen een ander aspect van dit
apostolaat van vriendschap en toenadering. Intussen hebben de monniken van
Toumliline op hun beurt een stichting
ondernomen te Bouake in Ivoorkust; getrouw aan hun werk in Marokko, organiseerde deze jonge priorij begin 1962
ook al een eerste internationaal colloJ. Allary
quium.
BREM, Kurt, Konvertit und Kirche. Bekenntnis als Heilsweg im Wandel von
fiinf Jahrhunderten. Glock und Lutz
Verlag, Nurnberg, 1961, 376 pp., D.M.
19.80.
De veelzijdig ontwikkelde psycholoog K.
Brem tracht door zijn beschouwingen en
door de voorgelegde documentatie „die
Situation des Glaubens und ihres Wandels in der nachreformatorischen Epoche
aufzuhellen". In het nu van de bekering
wordt de existentiele historiciteit van de
mens, met haar sacrale en profane cornponenten; doorbroken door een opwellen
van de oerbron van zijn heilsgeschiedenis, waaraan ook zijn historiciteit ontsprong. Zo is het traditiemoment wezenlijk voor elke bekering. Men bekent zich
tot een bepaald verleden, zet zich in voor
een bepaalde gemeenschap. Voor de bekeerling geeft dit nieuwe levensmilieu
een gevoel van onwennigheid. In de
„Reversion" daarentegen ervaart de gelovige die terugkeert na jaren van vervreemding, de geborgenheid van de vertrouwde, nu in de herinnering herlevende
volheid van de kinderjaren. Door zijn
kerkelijk belijden bevrijdt men zich van
elke onbepaaldheid en komt voor medelevend begrip van alle godsdiensten.
Brem biedt hier een beperkte fenomenologie van de bekering -- en van haar
mislukking. Daardoor laat hij precies de
eigenlijke overgave als een „transcendente doorbraak" verschijnen. De overvloedige getuigenissen van vier eeuwen
zijn een waardevolle illustratie. Ook voor
de zielzorg is deze studie inspirerend.
J. Van Nuland
MARY LAURENCE, 0.P., Sister, Het
klooster en de wereld. Lannoo, Tielt,
Den Haag, 1961, 199 pp., ing. Fr. 62,
geb. Fr. 85.
Met dit boek wil de schrijfster, een En-

gelse Dominikanes, de zin van het contemplatieve kloosterleven belichten en de
vele misvattingen, die hieromtrent bestaan, opruimen. Al is het boek geschreven in de vorm van een levendige briefwisseling vol fijne humor, Loch vragen
de radicale ernst waarmee het onderwerp
is behandeld en de sours wat stroeve
doctrine een zekere inspanning van de
lezer. Het eerste deel bevat de briefwisseling met een meisje dat meent roeping
te hebben. Hier komt vooral het erkennen van de roeping en de zin van het
contemplatieve leven ter sprake. In het
tweede deel helpt de kloosterzuster een
pas bekeerd meisje, dat in haar kritische
omgeving een christelijk getuigenis wil
brengen. Zo schetsen deze brieven, door
het opruimen van een massa vooroordelen, een helder beeld van het kloosterleven in al zijn aspecten, vooral dat van de
armoede, en meteen geven zij raad en
richting voor een christelijk leven in de
wereld.
J. Goossens
KAHLEFELD, Heinrich, Der Jiinger.
Eine Auslegung der Rede Lk. 6, 20-49.
— Verlag Josef Knecht, Frankfurt, 160
pp., geb. D.M. 7.20.
Beschouwingen over de Bergrede gaan
meestal uit van de Mattheus-tekst. De
Oratoriaan uit Munchen, H. Kahlefeld,
neemt als uitgangspunt de kortere Lukasrede, die oorspronkelijker is en minder
redactie-arbeid veronderstelt. Vers voor
vers volgt hij de tekst en belicht die vanuit de historisch en goddelijk nieuwe situatie die Christus' optreden in Palestina
heeft opgeroepen. Hij verwijdt de oppositie tussen Christus en het Jodendom tot
dat punt, waar hij de eigen geest raakt
die de „leerling - van alle tijden moet
kenmerken. De exegetische methode verdwijnt op de achtergrond, om van daaruit ononderbroken de echtheid van het
evangelisch levensbeeld, dat hier geschetst wordt, te blijven toetsen. Hier
wordt exegese vruchtbaar christelijk inzicht en doet zij onweerstaanbaar beroep
op de levensinzet van de lezer. Het boek
groeide trouwens uit contact met priesters en leken naar aanleiding van cursussen.
J. Degraeve
GOERRES, I. F., Zwischen den Zeiten,
1951-1959. -- Walter-Verlag, Olten,
1960, 488 pp.
Ouderdom en ziekte dwongen sedert
1950 de eens zo actieve jeugdleidster en
voordrachtgeefster tot een leven van stilte en eenzaamheid. Van dit keerpunt is
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haar tweede dagboek (1950-1959) de
getuige. De thema's van de Nocturnen
(1939-1946) komen terug, even wakker
en open hehandeld als toen: Kerk en wereld, heiligheid en zonde, huwelijk en
maagdelijkheid. Doch alles klinkt rustiger
en rijper. Al had de weelde aan gedachten door besnoeiing gewonnen ( vooral
waar G. zich waagt in het schemerlicht
van gnosis en theosofie), toch blijft deze
onverschrokken vrouw een Bids naar het
christelijk zelfbewustzijn van onze tijd.
J. Kerkhofs

welgekomen doorstoten in een domein
waar zowel eigen verrijking als ontmoeting met de protestanten mogelijk zijn.
Eerst. wordt de werkelijkheid belicht
daarna de tverkdadigheid (en dus in brede zin de sacramentaliteit) van 't Woord
dat in het schriftwoord de mens aanspreekt. Verkondiging en sacramenten
zijn aldus de ene tweevoudige bron van
het heil. Vlot en sereen geschreven kan
dit boek ook ontwikkelde leken aan dieper inzicht in de volheid van het geloof
helpen.
J. Kerkhofs

BACHT, H., Weltnihe oder Weltdistanz? — J. Knecht, Frankfurt, 1962, 270
pp., geb. D.M. 12.80.
Hiermee bundelt de Frankfurter fundamentaaltheoloog een aantal vulgariserende artikelen en voordrachten over uiteenlopende religieuze vragen, die alle
betrekking hebben op de situatie van de
christen in de huidige wereld: over biecht
en zonde, over geestelijke leiding, gebed
en monastiek Leven, over het priesterschap, de jeugd en de vrouw. J. Kerkhofs

DerniZre meditation de Savonarole, traduite et presentee par Ch. Journet (Presence chretienne). Desclee de Brouwer, 1961, 157 pp.
Terwijl Savonarola, de grate dominicaan,
een echte profetengestalte, in de gevangenis van de Signoria te Firenze, met
hevig gefolterde ledematen en geboeid
op de dood wacht, heeft hij nog de moed
om met gewonde vingers ontroerende
meditaties neer te schrijven over het Miserere mei Deus, en over de eerste drie
verzen van de psalm In te Domine speravi. Hieraan heeft de vertaler een korte
verhelderende studie toegevoegd over de
opstand van Savonarola tegen pans
Alexander VI, met nog twee uittreksels
M. Dierickx
van preken.

RENARD, Mgr. A., Situation actuelle de
1'Eglise (Presence chretienne). Desclee De Brouwer, 1961, 90 pp.
Mgr. R. biedt ons de ietwat herziene
voordracht, welke hij in de winter 19601961 gehouden heeft te Brussel, Aarlen,
Rijsel en Versailles over het thema dat
in 1947 de opzienbarende pastoraalbrief
van Kard. Suhard inspireerde. Onderhoudend geschreven en vol belangwekkende details. De godsdienstsociologie
(welke ook de studie van het woonmilieu
moet omvatten) zou dienen aangevuld te
worden met een godsdienstpychologie
en pastoraal van de individuele persoon.
Bemoedigend is dat, b.v. in Frankrijk, de
jongere generatie van de 20-jarigen meer
en beter godsdienstig is dan de oudere,
welke de 60 overschreden heeft.
J. Van Torre
SEMMELROTH, 0., Wirkendes Wort.
--- J. Knecht, Frankfurt, 1962, 256 pp.,
D.M. 12.80.
Waar de katholieken sinds Trente in de
Kerk vooral de sacramenten onderstreepten en de protestanten het Woord, neemt
men nu aan beide zijden een herontdekken van de complementaire werkelijkheid
waar. Ofschoon een Woord-theologie
aan katholieke zijde nooit werd genegeerd, is zij toch nog weinig uitgewerkt.
Daarom is deze tegenhanger van schrijvers Die Kirche als Ursakrament een

BRAUN, Heinrich Suso, Zalig zijt gij.
De Vroente, Kasterlee; Desclee de
Brouwer, Breda, 1961, 97 pp., Fr. 40.
Negen toespraken over de bergrede, gehouden voor de Oostenrijkse en Zwitserse radio, in 1958 en 1959. De inhoud
blijft afgestemd op het praktische leven,
zonder in te gaan op theologische of exegetische vragen. Dit verklaart wellicht
waarom de S. de „gerechtigheir der
vierde zaligprijzing restrictief opvat als
wettelijke rechtvaardigheid en voorbijgaat aan de brede, bijbelse betekenis van
„heiligheid -, die de Heer voor ogen
stond. De directe spreekvorm en de vlotte
Nederlandse vertaling maken van deze
bladzijden een geschikte lectuur voor het
grote publiek.
H. Van Roy
LAMBERT, James, Science and sanctity.
— The Faith Press, London, 1961, 62
pp., 6 s.
In dit pretentieloze boekje van een erkende wetenschapper uit Oxford, die tey ens een diep gelovig Anglicaan is, worden enkele parallellen getrokken tussen
de wetenschappelijke en de gelovige denkwereld. Zo parallelliseert hij wetenschap-
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pelijke en christelijke symbolen, patronen
in het centrale zenuwstelsel en in de riten, en legt er op deze wijze de nadruk
op, dat het leven als wetenschappelijk
onderzoeker samen kan gaan (en moet
gaan) met het leven als christen die
streeft naar de volmaaktheid. Men kan
het daarom ook als geestelijke lezing gebruiken. Het is in een prettige en begrijpelijke stijl geschreven. De combinatie
van het een en het ander kan ons misschien op het vasteland wat verrassend
en vreemd voorkomen, maar wellicht ervaart de geboren Engelsman dit anders.
Is het sours daarom niet zo pretentieloos
als het lijkt, omdat het een samengaan
van geloven en weten wil propageren?
Het doet dit in ieder geval op een onderM. Jeuken
houdende wijze.
Die Kirche and die 1VIfichte der Welt.
Seelsorge fur Morgen. (Weihnachts-Seelsorger-Tagung 27.-30. Dez. 1960). Herausg. von Pralat Dr. Karl RUDOLF. --;Seelsorger-Verlag Herder, Wien, 1961,
169 pp., S. 45, D.M./Zw. Fr. 7.50.
Reeds meerdere malen werden in dit tijdschrift de Weihnachts-Seelsorger-Tagungen, georganiseerd door het Oostenrijkse
Seelsorge-Institut, besproken. In 1960 lag
het onderwerp op meer theoretisch vlak,
ofschoon na de algemene beschouwingen
van de vier eerste inleiders ook een aantal meer concrete punten behandeld werden. Hiervan noemen we o.a. honger en
overvloed, de verdeling der aardse goederen, vooruitgang en techniek. Tot besluit gaf Dom. Thalhammer S.J. enkele
„Religiose Gedanken zum Thema".
A. van Kol
VRIES, Jan de, Keltische Religion.
W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, imp.:
Meulenhoff, Amsterdam, 1961, 270 pp.,
D.M. 32.
In de serie Die Religionen der Menschheit, geredigeerd door Chr. M. Schroder,
heeft Jan de Vries de godsdienst der Kelten behandeld. Van deze Indo-Europese
stam, die een tijd lang Midden-Europa
beheerste en van daaruit doordrong naar
de randgebieden, weten we betrekkelijk
weinig, ook van zijn religie. Een afsluitende geschiedenis kan, volgens de auteur
zelf, van deze religie nog in lange tijd
niet geschreven worden. De Vries tracht
de Keltische religie in te passen in die
der overige Indo-Europese volken en zo
tot een zekere systematisering te komen.
Zo is zijn werk meer een zeer verdienstelijk pionieren op zeer duister en moei-

lijk terrein dan een afdoende behandeling
en beschrijving van de godsdienstige wereld der Kelten.
P. van Alkemade
PARRINDER, Geoffrey, Comparative
Religion. --, Allen and Unwin, London,
1962, 130 pp., 16 sh.
In een tiental opstellen worden verschillende godsdiensten op bepaalde punten
met elkander geconfronteerd; verdraagzaamheid, propaganda, waarheid en dwaling, ontwikkeling en adaptatie en andere
aspecten komen ter sprake; onnodig te
zeggen dat een vergelijking op dergelijke
punten interessant en leerzaam is. Jammer is echter dat schr. in zijn weergave
van de mening der katholieken menigmaal onjuist is; het ondermijnt het vertrouwen in deze studie.
W. Peters
SITWELL, Dom Gerard, Medieval Spiritual Writers. ---- Burns and Oates (Faith
and Fact book), Londen, 1962, 144 pp.,
8 s. 6 d.
Na een inleidend hoofdstuk over de vroegere Middeleeuwen bespreekt de monnik
zeer summier de spiritualiteit van de elfde tot veertiende eeuw, de mystiek van
de veertiende eeuw en besluit met een
essay over de vijftiende eeuw. Het geheel
geeft een goed overzicht van de verschillende schrijvers, waaruit een niet onbevredigend beeld naar voren treedt van
het geestelijk leven en geestelijk levensklimaat in de latere Middeleeuwen.
W. Peters

LITERATUUR
SCHEEPENS, Har., Leeuwekop. Roman. — Nijgh El van Ditmar, Den Haag,
Rotterdam, 236 pp., f 9.90.
Als Maarten de Kuiper na twee jaar
sanatorium-verblijf thuis komt, treft hij
vrouw noch kind aan
wel zeer onwaarschijnlijk! doch vindt een brief
waarin zijn zuster, een non in de missie,
schrijft dat zij door melaatsheid aangetast
is. Dit verklaart de titel van de roman:
melaatsheid veroorzaakt de facies leontina, de leeuwekop. Scheepers weet een
roman te schrijven, hoeveel zwakke momenten er ook in dit verhaal aanwezig
zijn. De harde bruut, Maarten de Kuiper,
die het boek in de ik-vorm schrijft, komt
vrij goed uit de grondverf; de andere
figuren, zijn vrouw en kinderen en ver.
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dere familie, zijn weinig overtuigend. Het
is de kroniek van een plus-minus katholiek gezin, voor hetwelk dit katholiek-zijn
echter weinig betekent, behalve voor de
jongste dochter, die ook melaatsen gaat
verplegen. Maarten zelf speelt een beetje
de rol van een goddeloze. Zijn eigenlijk
probleem is het herstel van zijn huwelijk
en huwelijk betekent voor hem vrijwel
uitsluitend sexualiteit. De auteur bespaart
de lezer weinig geheimen van de slaapkamer. Men zou het boek haast een handleiding in erotiek kunnen noemen. Grotere
soberheid in dezen zou schrijver en roman ten goede komen. J. van Heugten
BRAKMAN, Willem, De weg naar huis.
Querido, Amsterdam, 1962, 204 pp.,
f 8.90.
De weg naar huis bevat vijf verhalen die
bij elkaar aansluiten en zo een roman
vormen, waarvan de hoofdfiguur in de
eerste vier nog een kind is; in het vijfde
is dit kind volwassen geworden en uitgegroeid tot een „aner hysteros". Het boek
is in hoofdzaak een psychologische studie
van een eigenaardige jongen, een eenzame, ingekeerde, gevoelige en zwakke dromer, onbegrepen en gekweld, een onsociale, die als vanzelf tot een hystericus
uitgroeit. De auteur bezit ongetwijfeld
een zeldzaam talent van psychische analyse en schrijft een fijn genuanceerd proza. De lectuur van zulk een boek, waarin
de obsessies, ook de sexuele, van een opgroeiend kind beschreven worden, heeft
uiteraard weinig opwekkends en men
grijpt, na dit bad van dieptepsychologie,
naar Godfried Bomans om in een blijdere
J. van Heugten
wereld te ontwaken.
HOFFMANN, E. T. A., Poetische
Werke, Bd. X. — Walter de Gruyter &
Co, Berlin, 1961, 300 pp., geb. D.M. 22.
Het 10e deel van deze waardevolle en
mooie uitgave bevat de twee sprookjes
Prinzessin Brambilla en Meister Floh.
Was de Prinzessin in de eerste helft van
de vorige eeuw bij de laat romantici
zeer beroemd, dit cultuursprookje, „een
capriccio in de stiji van Callot", schijnt
ons thans in de uitwerking al te gezocht
overdadig, wellicht omdat de symboliek
van de persoonsontdubbeling te veel ontleent aan hetgeen zelf reeds artificiele
cultuurbeleving werd, nl. de wereld der
Italiaanse maskerades en Commedie. Des
te onsterfelijker echt blijft Meister Floh.
Anderhalve eeuw moest wel voorbijgaan
om ons de hele ironische bewustheid van
de romantische gevoelsuitspattingen te
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laten erkennen. Hoffmann verdient zijn
renaissance: hij is den van de eerste grate
A. Deblaere
surrealisten.
LASKER-SCHOLER, Else, Verse and
Prosa aus dem Nadilass. --- Käsel-Verlag, Miinchen, (1961), 178 pp., geb.
D.M. 11,80.
Het eerste deel van de Gesammelte Werke bevatte de gedichten; de tweede, nog
in voorbereiding, zal het proza en toneel
bundelen; intussen verscheen reeds het
derde deel met de nalatenschap: anuitgegeven gedichten, fragmenten, uittreksels
uit het spel Ich and Ich, brieven. Enkele
gedichten waren reeds verschenen in vetspreide tijdschriften, doch worden hier
voor het eerst verzameld. Werner Kraft
bezorgde de uitgave en schreef een nawoord over de laatste jaren der dichteres
te Jerusalem: een eerlijk, echt en bescheiden bericht. Ligt de definitieve waarde
van Else Lasker-Schtiler's werk in haar
gedichten, de nalatenschap behoort tot de
onontbeerlijke aanvulling van elke ernstige studie. Een onvermoede kijk of een
ander inzicht in de dichteres brengt zij
niet, meer een bevestiging en illustratie;
dat de omvang ervan zo matig is, ligt
voor een deel aan de geschiedenis, voor
een deel ook aan de dichteres zelf.
A. Deblaere
MUTIUS, Dagmar von, Wefterleuchten.
Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen,
(1961), 216 pp., geb. D.M. 11,80.
Roman uit de Oostzone, onmiddellijk na
de oorlog: het boerenleven in het grensgebied bij Tsjechoslowakije en Polen.
Mensen aan de grenzen zijn nooit heiligen of patriotten: smokkelaars en plantrekkers, hebben zij geleerd veel te verdragen en uit te houden. En toch is egoisme niet het laatste motief in hun sluwe
en instinctieve strijd, zij dienen ten slotte
de gemeenschap, en de akker in zijn ritmen van vruchtbaarheid. Trots hun koppige taaiheid zullen ze hun grond moeten
lossen en bezitsloze volksverhuizers naar
het Westen worden. Als de aanvankelijk
militaire bezetting gepolitiseerd wordt,
Tsjechen en Polen worden overgeplant,
verbrokkelt de samenhorigheid en zijn zij
weerloos. Een knappe brok land-literatuur. Hoewel alle figuren met epische
kracht en verzoenende mildheid beschreven worden, hangt over het geheel zo'n,
wellicht juiste, animalische, uitzichtsloze
sfeer van ondergang, dat de Johannesverzen van het motto ze nog donkerder
maken.
A. Deblaere
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FRANZEN, Erich, Formen des modernen Dramas. --- Verlag C. H. Beck,
Munchen, 1961, 182 pp., Ln. D.M. 8.80.
,,Von der Illusionsbiihne zum Antitheater" noemt de auteur deze serie radiotoespraken voor de Bayerische Rundfunk.
Het is geen gecamoufleerde geschiedenis
van het moderne toneel geworden, maar
wel poogt S. in demonstratieve voorbeelden van representatieve auteurs uit eigen
land en daarbuiten de formele tendensenvan-nu te verduidelijken. Antieke thema's
in moderne visie, de tragiek van het groteske, het ideeendrama als symbool van
de kloof tussen woord en gebaar, realisme en illusie, het epische theater, existentialisme en engagement, de poezie van
het absurde en de evenwichtsoefeningen
tussen traditie en experiment leveren de
verschillende rubrieken die S. met gezag
en eruditie behandelt, waarin hij nooit
zijn eigen voorkeur verbergt maar toch
in de eerste plaats elk fenomeen met de
nodige eerbied benadert. Door de brede
kijk op het internationale forum, door de
intelligente analyse van verdienste en tekort en door de prettige taal waarin hij
lang niet gemakkelijke problemen helder
uiteenzet, is deze bundel voor leek en
kenner een dankbare uitgave.
C. Tindemans
AUZINGER, Helene, Anton Tschechow.
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart,
1960, 108 pp.
In het kader van het Tschechowjubileumjaar (1860-1960) heeft S. voor de „Deutsche Gesellschaft fur Osteuropakunde"
een prettige biografie samengesteld.
gaande van de talloze brieven aan en
van hem, wordt de grootste nadruk gelegd op het autobiografisch materiaal dat
in zijn vele novellen is opgenomen. Ter
y ens onderzoekt S. de houding van het
Westen tegenover Tschechow en in het
bijzonder zijn belangstellingscurve in
Duitsland, en zij komt tot het besluit dat,
indien het waar is dat hij lange tijd niet
belangrijk werd geacht, dit volkomen in
overeenstemming is met de literaire mode
van de langademige roman. Nu onze tijd
meer waardering vindt voor de kleinere
epiek, is zijn naam terecht groot naar voren gekomen en benadert hij in faam de
andere grote Russische vertellers.
C. Tindemans
LANGGASSER, Elisabeth, Das Christliche der christlichen Dichtung. --- Walter-Verlag, Olten und Freiburg, 1961,
116 pp., D.M. 9.80.

Berichten over de Genade, noemt S. de
essentiele opdracht van de christen auteur,
en daar zij thematisch geen andere
opgave ziet, herleidt zich het hele probleem tot de manier waarop, tot de vorm.
In deze 4 voordrachten en 3 brieven formuleert zij op verschillende tijdstippen
van haar leven in nagenoeg dezelfde termen haar oplossing als een consequente
dosering van de compositie qua plaats
(Raum,) en tijd (Zeit), perfecte illustratie
van psychologische waarheid en stilistische essentie van haar eigen creatief
werk.
C. Tindemans
FRISCH, Helga, Symbolik and Tragik
in Hebbels Dramen. --- H. Bouvier Verlag, Bonn, 1961, 112 pp., Abhandlungen
zur Kunst-, Musik- und Literaturgeschichte, Bd. 16, kart. D.M. 9.80.
S. onderzoekt hoe de Duitse dramaturg
Friedrich Hebbel (1813-1863) in zijn tragedien bewust dialogische en handelingsparalellen inschakelt die uiterlijk in de
compositie de fundamentele tragiek van
het thema commenteren, illustreren of
complementeren. Bij de antieke treurspeldichters stelt S. een herhaald gebruik
vast van dromen, orakels of voorgevoelens, terwijl Hebbel deze mytisch gefundeerde steunpunten vervangt door psychologische motieven en bewustzijnsinhouden. De symbolen in het antieke
treurspel beinvloeden essentieel de actie;
Hebbels symbolen daarentegen (als prototype client zijn Judith (1840) ) raken de
modaliteit der structuur niet meer maar
bevorderen uitsluitend de dramatische expressie. Deze conclusie houdt zowel Hebbels afstand van het klassieke drama in
als ze zijn specifiek eigen dramtische opC. Tindemans
vatting en formuleert.
SITWELL, Osbert, Tales my Father
taught me. Hutchinson, London, 1962,
208 pp., gen., 25 sh.
Osbert Sitwell, broer van Sacheverell en
de dichteres Edith, schreef een autobiografie in vijf delen: Left Hand, Right
Hand. Overgebleven brokstukken die
daarin niet benut werden, worden hier
tot een soort mozaiekje verwerkt. Het is
alles bijeen wel aardig om wat excentrieke personen te ontmoeten en kennis te
nemen van merkwaardige gebeurtenissen,
maar belangrijk is het niet; overbodig
ook na die vijf delen. Het genot bij het
lezen komt voornamelijk van het heldere
schone Engels dat Sir Osbert schrijft.
W. Peters
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GESCHIEDENIS
Vogelvrij 1588-1606. Herinneringen van
John Gerard. Volgens de Engelse uitgave
van Ph. Caraman, voor de Nederlanden
bewerkt door Cl. Beukers. Uitg. Patmos, Antwerpen, H. Nelissen„ Bilthoven,
1961, 157 pp., f 5,25.
Men kan dit boek een avonturenroman
noemen of, met Graham Greene, juister
een Passie. Het is de autobiografie van
een der markantste Jezuieten, John Gerard, die als een opgejaagd priester achttien jaar in het Engeland van koningin
Elisabeth verbleef. In een eenvoudige
stijl verhaalt hij, als gold het de doodgewoonste zaak ter wereld, hoe hij nu eens
te Londen, dan weer op het platteland bij
katholieke leken een onderkomen vindt,
talrijke afvallige Britten voor het oude
katholieke geloof terugwint en velen zelfs
voor een priesterroeping ontvlamt. Intussen stond op priesters en op het herbergen van priesters de doodstraf. Eens
werd hij zelfs gepakt in de Tower te
Londen opgesloten en herhaaldelijk vreselijk gefolterd, maar hij wist uit de Tower te ontsnappen. Van dan of was de
jacht op hem pas voorgoed open. Negen
jaar later werd hij door zijn Oversten
naar het vasteland geroepen, bekleedde
er vooraanstaande ambten en stierf te
Rome in 1637. Wat in dit wonderschone
verhaal nog het meest treft is de „heroic
laity", de heidhaftigheid onder de leken,
bij hogere en lagere stand. Velen werden
in compromitterende omstandigheden gegrepen, toen, bij een overval door de politie, de priester nog net op tijd in een
geheime schuilplaats kon onderduiken,
maar zelfs onder folteringen wilden ze
niet bekennen dat er een priester in huis
was geweest. De lezing is niet alleen
uiterst boeiend, maar in onze matte tijd
werkt ze ook bevrijdend.
M. Dierickx
MONTJUVIN, J., Rome et les debuts du
moyen age, 1000 ay. J.-C. - 1100 ap. J.C.,
Panorama d'histoire (Etrusques, Assyriens, Babyloniens, Perses, Athenes, Sparte,
Rome, Monarchies Helleniques, Grandes
Invasions, Royaumes barbares, Empire
carolingien, Premiers Etats Feodaux). -Editions de l'Ecole, Parijs, 1961.
Dit „panoramisch - overzicht (in meerkleurendruk) wordt warm aanbevolen,
zowel aan leraren als aan leerlingen, die
bezig zijn met de geschiedenis van de
Oudheid. Dit panorama heeft niet de be-
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doeling geschiedenisboeken te vervangen;
het veronderstelt een voorafgaande stun
die. Men kan er in bladeren zoals in een
gewoon boek, of men kan het helemaal
openvouwen, zodat men een algemeen
overzicht krijgt. Op de achterflap vindt
men de „gebruiksaanwijzing -. Niet alleen
diegenen, die reeds een panoramisch
overzicht hebben van het Oude Testament of van de Kerkgeschiedenis, verschenen in dezelfde serie, maar ook alle
anderen zullen het op prijs stellen.
P. Elsen
GILLE, Bertrand, Lettres adressees a la
Maison Rothschild de Paris par son representant a Bruxelles. I. Crise politique et
Crise financiere en Belgique (1838-1840),
(Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen, 19).
Editions Nauwelaerts, Leuven, 1961,
LXI-391 pp., Fr. 390.
De 19e aflevering der Bijdragen van het
hier reeds vaak aanbevolen Interuniversitair Centrum bevat de publikatie van
de brieven die de vertegenwoordiger van
Rothschild vanuit Brussel naar zijn firma
zond in de jaren 1838-1840. Hieraan gaat
een historische inleiding vooraf over de
betrekkingen tussen het huis Rothschild
en Belgie van 1830 tot 1838. De publikatie is belangrijk voor de specialisten van
de financiele geschiedenis.
K. Van Isacker

I ETHICA
Kunstmatige inseminatie bij de mens.
Wenselijkheid van wettelijke maatregelen. Rapport van de commissie-Petit.
Psychologische kanttekeningen van Dr.
K. J. M. van de Loo. — Centrum voor
Staatkundige Vorming, Den Haag, 1961,
60 pp.
Het rapport van de commissie-Petit geeft
antwoord op de vraag, of t.a.v. kunstmatige inseminatie bij de mens in ons
land wettelijke maatregelen dienen genomen te worden, en zo ja welke. De commissie gaat uit van het katholieke standpunt, dat iedere vorm van echte kunstmatige inseminatie ongeoorloofd genoemd
moet worden, maar bij het beantwoorden
van de gestelde vraag maakt zij duidelijk
onderscheid tussen de homologe inseminatie (met semen van de echtgenoot) en
de heterologe inseminatie (met semen
van een donor), welke laatste naar haar
mening alleen voor strafrechtelijke sanc-
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tie in aanmerking komt. Strafrechtelijke
maatregelen zijn immers dan op hun
plaats, als de onderhavige daad ongeoorloofd is naar de opvatting van ons yolk
en als zij de openbare orde in gevaar
brengt of brengen kan. Welnu de homologe inseminatie wordt door niet-katholieken vrij algemeen geoorloofd geacht en
kan bovendien geen gevaar opleveren
voor de openbare orde; daarentegen
wordt de heterologe inseminatie bijna algemeen verworpen, terwijl het gemakkelijk in te zien is welke gevaren voor het
gezin als grondslag van de openbare orde
deze donor-inseminatie oplevert. Het betoog van de commissie is overtuigend en
voert tot de formulering van een tweetal
wetsartikelen, die in ons Wetboek van
Strafrecht zouden moeten worden opgenomen. Het rapport sluit met een nota
van Dr. van de Loo, die de psychologische aspecten van de kunstmatige (vooral de heterologe) inseminatie uitvoerig
belicht; zijn kanttekeningen versterken de
argumentatie van de commissie in belangrijke mate. Zowel bij het rapport zelf
als bij de kanttekeningen van Dr. van de
Loo treft men een goed geselecteerde
A. van Kol
literatuurlijst aan.
FLAM, L., Ethisch socialisme. Uitg.
Ontwikkeling, Antwerpen, 1961, 250 pp.,
geb. Fr. 195.
Dit boek biedt ons heel wat beschouwingen over wijsbegeerte, het mens-zijn, de
hartstochtelijke dialectica en de dialectische hartstochtelijkheid, de blijde droefheid en de droeve blijdschap, de arbeid,
de godsdienst, de vrijzinnigheid en het
socialisme. Het voorgestelde „ethisch socialisme", een mengeling van Marxisme
en existentialisme, heeft o.i. meer van een
individualistische levensbeschouwing dan
van een socialistische. Het zwaartepunt
ligt trouwens in een dithyrambisch pleidooi voor de vrijzinnigheid. De vrijzinnige is een rationalist, hartstochtelijk en
individualistisch denkend, en met zichzelf
ingenomen, hij is republikeins, linksgezind, essentieel oppositioneel en „anarchist", ten minste in de etymologische
zin van het woord. Dit laatste ontkent
prof. Flam uitdrukkelijk (p. 39), maar
absolute uitspraken als „Hij kan geen
enkele hierarchie, geen enkel gezag aanvaarden dan zijn eigen inzicht" (p. 107)
geven toch wel te denken. Of heeft prof.
Flam schrik van de woorden? De vrijzinnige is bovendien, antigodsdienstig en
antichristelijk. Deze tendens inspire ert
geheel dit werk. Ze komt vooral tot

uiting in de voor een christen uiterst pijnlijke paragraaf over Socrates en Jesus.
Deze bladzijden geven een totaal vals
en karikaturaal beeld van het wezen en
van de inhoud van het christelijk geloof.
Dit Christendom heeft met het echte christelijke 'even niets uit te staan. De dialoog, waarvan de auteur herhaaldelijk
hoog opgeeft, zal pas werkelijk zijn wanneer de „andersdenkende" ook bij de vrijzinnige eerbied en een oprechte inspanning tot begrip ervaart. De beschouwingen over de socialistische moraal, gevestigd op de solidariteit en het humanisme
van de arbeid, lijken ons nogal schraal
en ideeel. De niet altijd heldere gedachtengang zal de gewone, niet kritische
lezer goeddeels ontgaan. Hij zal des te
sterker getroffen worden door de massieye, ongenuanceerde en weleens gratuite
uitspraken. Het nalezen der drukproeven
geschiedde nogal slordig. J. Vercruysse
SMELIK, Dr. E. L., De ethiek in de
verkondiging (Ethische verkenningen, dl.
I). --- G. F. Callenbach, Nijkerk, 1961,
128 pp., f 6.50.
In de serie „Ethische verkenningen" verschijnt dit deeltje als algemene inleiding,
waarin de moeilijkheid besproken wordt,
die men in protestantse kringen ervaart,
van een tekort of zelfs totaal ontbreken
van ethische elementen in de prediking.
De drie eerste paragrafen zijn van meer
theoretische aard: het theologisch uitgangspunt der ethische prediking, de gevaren der ethische prediking, de relativiteit van het ethisch oordeel. In de vierde
en laatste paragraaf wordt de inhoud van
de ethische prediking besproken, aan de
hand van de decaloog. Bij ieder van de
tien geboden worden heel wat vraagstukken uit het hedendaagse leven aangeraakt, uiteraard zeer beknopt. De katholieke lezer zal bier en daar verschil in
opvatting constateren, alsmede op enkele
punten een tekort aan begrip voor het
katholieke standpunt.
A. van Kol
WAGNER, Gerhart, Die Forschung
zwischen Wissen and Gewissen. Von der
Verantwortung der Naturwissenschaft im
Atomzeitalter. Polis-serie 10. EVZVerlag, Zurich, imp. G. F. Callenbach,
Nijkerk, 1961, 64 pp., f 4.95.
In dit boekje behandelt Gerhart Wagner
het gewetensprobleem, waarvoor de
atoomgeleerden zich geplaatst zagen bij
hun ontdekking van de mogelijkheid der
atoomkernsplitsing, der kettingreactie en
der atoombom. De auteur geeft ons een
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zeer overzichtelijke, beknopte „politieke geschiedenis der atoombom, waarbij hij
een bijzondere aandacht besteedt aan de
herhaalde waarschuwende en protesterende manifesten van diverse groepen
van vooraanstaande Amerikaanse, en
later ook van Duitse atoomgeleerden.
A. van Leeuwen

BIOGRAFIE
ALGISI, L., Jean XXIII. Traduction de
J. Thomas-d'Hoste, preface de DanielRops. Lethielleux, Paris, 1961, 321
pp., 16 pltn., ing. NFr. 15.
Deze biografie van de huidige paus is
heel wat degelijker en uitgebreider dan
die van Lazzarini (zie Streven, 12, 19581959, pp. 1090-1091). Niet alleen volgen
wij Roncalli op zijn tochten van Bergamo
naar Rome, en als pauselijk afgezant in
Bulgarije, in Turkije en Griekenland tegelijk, en te Parijs, tot hij, na vijf jaar
patriarchaat te Venetie, op 28 oktober
1958 paus wordt gekozen; deze studie
schenkt een dieper inzicht in de concrete
problemen waarmee Roncalli in die Ianden geconfronteerd werd en meteen in de
diverse kerkelijke problemen van die landen zelf. De inleider Daniel-Roes voegt
aan het beeld van de Parijse nuntius toe,
dat deze in Frankrijk de algemene sympathie had gewonnen. Roncalli verbleef
van zijn 44e tot zijn 63e jaar in de Balkan en te Istanbul: dit verklaart de oecumenische geest van de paus en zijn bedoeling bij het samenroepen van een
gemeen concilie. Dat deze biografie van
een levende paus door een Italiaan te
zalvend en te lovend uitvalt, is duidelijk;
nochtans is het geen panegyriek geworden, maar een ernstige poging tot een
M. Dierickx
objectief levensverhaal.
HOWARD, Peter, Frank Buchmans gehelm. Vert. — Sijthoff, Leiden, 1962, 133
pp., f 5.90.
De onlangs overleden Frank Buchman,
de man van Caux en van de morele herbewapening, heeft op talloze mensen een
merkwaardige invloed uitgeoefend. In dit
boekje schrijft Peter Howard, een van
Buchmans toegewijdste discipelen, over
diens „geheim", over diens persoonlijke
gaven om mensen te beinvloeden. Het is
geen biografie, doch het biedt flitsen,
ontmoetingen, gesprekken enz. en geeft
aldus een goed inzicht in de bijzondere
mens die Buchman was.
P. van Alkemade

789

PSYCHOLOGIE
WEYEL, Dr. J. A., Medische Psychologie. Uitg. Erven J. Bijleveld, Utrecht,
1961, 204 pp., f 12.90.
De psychiater Weyel sluit zich aan bij
Schilder als hij ander medische psychologie de psychologie verstaat voorzover
deze voor de arts betekenis heeft, en
voelt ook voor de formulering van Duyker: de psychologie van de medische situatie. De tendens in de algemene geneeskunde om in alle gevallen waar psychotherapeutische bemoeiingen gewenst zijn
de psychiater te betrekken, lijkt op een
keerpunt te zijn gekomen. De identieke
psychotherapie (bijvoorbeeld van lijders
aan neurosen in engere zin) blijft voorbehouden aan psychiaters-psychotherapeuten. De behandeling van psychische
stoornissen langs wegen die niet in hetzelfde gebied liggen als de storingsbron,
door Weyel niet-identieke psychotherapie genoemd, is bij uitstek de psychotherapie voor de huisarts. De term „medische psychotherapie" is ten deze te prefereren boven de min of meer denigrerende term „symptomatische therapie".
Voor de praktijk van de huisarts zijn dan
ook van het grootste belang de psychosociale anamnese en de juiste bespeling
van de relatie arts-patient (duiding van
eigen belevingen, voorzichtige leiding
van het gesprek, treffen van passende
maatregelen ter opheffing van de decompensatietoestand). De ervaringen van de
schrijver met huisartsen in regelmatige
groepsbesprekingen (volgens Balint),
droegen bij tot het ontstaan van dit oordeelkundig geschreven boek. Weyel verloochent zijn psychoanalytische opleiding
niet, maar deze beinvloeding verraadt
zich slechts in enkele termen en in de
opbouw van sommige passages, zodat
artsen en psychologen, die voor deze gedachtengang minder geporteerd zijn, hierin geen reden hebben om deze alleszins
verantwoorde en van een brede, praktische en humane visie getuigende medische psychologie ongelezen te laten. Van
harte aanbevolen.
J. J. C. Marlet
SPAENDONCK, J. A. S. van, Kinderen
in de waarheid. Uitg. Helmond, Helmond, z.j., 170 pp., f 9.50.
Dit essay tracht te vertolken, wat bij
jonge mensen in deze tijd leeft. Het bevat
een kritische beschouwing over denken
en beleven, zoals deze in de laatste eeu-
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wen zijn gevormd door rationalisme en
individualisme. De vormgeving is moeizaam en de taal nogal retorisch, zodat
aan de lezer geen geringe eisen worden
gesteld. De ernstige bedoelingen van de
auteur zijn echter onmiskenbaar, zodat
wij hem van harte toewensen dat zijn
woorden verstaan zullen worden.
J. M. Kijm

La vieillesse, problime d'aujourd'hui.
Groupe Lyonnais d'Etudes Mddicales,
Philosophiques et Biologiques. Spes,
Paris, 1961, 344 pp., NFr. 10.50.

KRIEKEMANS, Dr. Alb., Oud worden
als levensvoleinding in deze tijd. Lannoo, Tielt, 1961, 120 pp., geb. Fr. 58.
De toenemende belangstelling voor de
gerontologie is geconditioneerd door een
acuter worden van de problemen der bejaarden, zowel op socio-economisch, cultuur-historisch, medisch, sociaal als psychologisch vlak. De Groupe Lyonnais
brengt in dit boek de resultaten samen
van de laatste bevindingen daaromtrent.
Onder de twaalf bijdragen, die afzonderlijk genomen van ongelijk gehalte zijn,
maar die te zamen een complementair
geheel vormen, vallen vooral de psychologische orientaties op door hun gedegenheid en aantal. Studies als die van
Dr. Biot, Dr. Dublineau en Dr. Miraillet
zijn gegroeid uit een Lange ervaring en
vermogen daardoor de belevingswereld
van de bejaarden of ouderwordenden te
ontleden met een meevoelen en een wetenschappelijke onderlegdheid die al wie
zich voor deze belevingswereld interesseert, zullen boeien. In zijn drie T.V.
praatjes over de ouderdom legde Prof.
Kriekemans vooral de nadruk op de enige
kans die de ouderdom biedt tot voltooide
schoonmenselijkheid, waarbij steeds
hoe oud men ook zij de persoonlijke
zelfbepaling de doorslag geeft. Wie in
dit verzorgd uitgegeven boekje de tekst
van deze T.V.-praatjes herleest, merkt
dat deze causerieen geput zijn uit zo'n
wijdvertakt psychologisch inzicht. Het
enige tekort is wellicht dat er te veel samengebald ligt in een te kort bestek.
F. Cuvelier
MARINOFF, Irene, Pfidagogik des
Herzens. Grundlagen einer allgemeinen
Herzensbildung and Madchenerziehung
(Reihe: Schriften des Willmann-Instituts
Munchen-Wien). — Herder, Freiburg,
Basel, Wien, 1961, 236 pp., geb. D.M.

15,80.
Hoogstaande journalistieke vulgarisatie

over de waarde der affectiviteit in de
,christelijke meisjesopvoeding. Wie echter
een pedagogisch doordachte synthese
zoekt, komt bedrogen uit. Toch is het
boek belangwekkend omwille van de
scherpe analyse van tijdsgeest en huidige
schoolmentaliteit, en ook omwille van de
persoonlijkheid van de schrijfster zelf, die
eigenlijk een Oost-Europese is, onderricht gaf in Duitsland en nu reeds jaren
in Engeland doceert. De crisis die de
christelijke opvoeding momenteel doormaakt, ontgaat haar niet. Gezond is dan
ook haar felle reactie tegen een te benepen klooster-moraal en een verkeerde
„agere contra"-ascese van menig meisjesinstituut.
A. Cauwelier

VARIA
WONG LUN HING, Dr. F. J. H., Prostitutie. Een fenomenologische studie uit
een huisartsenpraktijk. Uitg. Erven J.
Bijleveld, Utrecht, 1961, 168 pp., f 12.90.
Wie in dit boek veel fenomenologie zoekt,
komt wat bedrogen uit, maar wie in grote
lijnen het maatschappelijk probleem van
de prostitutie samengevat wil zien, leze
aandachtig deze doctorsstudie. Behalve
dat de auteur de prostitutie bekeek tegen
de achtergrond van de historie en verbanden legde met exogamie, clanvorming
en promiscuiteit, onderzocht hij zelf enerzijds 78 prostitudes en 20 souteneurs, anderzijds 200 zgn. normale vrouwen en 80
zgn. normale mannen. Wat hij noemt de
P < M factor (gering ontwikkelde c.q.
afwezige of afgewezen vaderimago, waardoor het moederimago werd tot een surrogaat-Ueberich-instantie) vond hij bij
normale vrouwen in 47,7%, bij prostitudes in 91% en bij frigiede overigens normale vrouwen in 71,4%. De relaties van

prostituees, prostituanten en souteneurs
werden sociologisch nagegaan en psychologisch werd besloten, dat de prostitutionele houding van deze mensen symptoom
is van een samenleving die lijdt aan gebrek aan liefde. Ervan uitgaand dat de
prostitutie een kwestie is van vraag en
aanbod, stelt Wong dat de algemene bestrijding gericht moet zijn tegen de vraag
(de prostituantie) en dat de incidentele
bestrijding van het aanbod kan gebeuren
1. profylactisch door „ouderloze" kinderen te brengen in een milieu waar ook
gelegenheid is tot vorming van een vaderimago, en 2. door goedwillende prostitudes en souteneurs te onderwerpen aan
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een psycho-sociotherapie. Afgezien van
enkele speculatieve theorieen, is deze
publikatie een verrijking van de literatuur
op dit gebied. De schrijver-huisarts verdient veel lof omdat hij kans zag dit onderzoek op te zetten in zijn eigen havenJ. J. C. Marlet
praktijk.
GOUDRIAAN, Prof. Dr. J., Vriend en
Vijand: Herinneringen aan de Nederlandse Spoorwegen 1938-1948. Kwadraatpocket No. 1. .--- Uitgeverij De Bezige
Bij, Amsterdam, 1961, 280 pp., f 4.90.
Prof. Goudriaan, thans Hoogleraar aan
de Universiteit van Pretoria, geeft in het
bovenstaande het verhaal van zijn lotgevallen voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog. Alhoewel het in eerste instantie schrijvers' bedoeling was een boek te
schrijven dat als repliek zou moeten dienen op een werk van Prof. Ruter, getiteld: Rijden en Staken, is Goudriaan's
boek uiteindelijk veel meer geworden dan
dat, want in feite is het een uitvoerige
biografie. Na een kort voorbericht begint
het boek met een beschrijving van Goudriaan's wederwaardigheden als Directeur van de Nederlandse Spoorwegen;
vervalgens komt er een beschrijving van
zijn belevenissen als President-Directeur,
beide hoofdstukken waarin de lezer in
het algemeen nog wel iets kan lezen van
de wijze waarop een man met een voortreffelijk theoretisch inzicht, op een even
voortreffelijke wijze problemen weet op
te lossen van economische, organisatorische en sociologische aard. In de daaropvolgende hoof dstukken geeft schrijver een
uiteenzetting van wat hij heeft meegemaakt gedurende de bezettingstijd en
daarna. Opvallend is de nauwkeurigheid
waarmee alle gebeurtenissen schijnen te
zijn opgetekend. Een goed geschreven
boek, dat ieder zal interesseren die houdt
van biografieen van mensen van bijzonJ. van Lierde
der formaat.
Panorama der Wereld. Een geografische
verkenning onder redactie van A. C. de
VOOYS en R. TA/VISMA. Deel III:
AfrikaAmerika-Australie. .--- Romen &
Zonen, Roermond, Maaseik, 1961, 535
pp., met talrijke foto's en kaarten, f 29.50.
Na deel I, dat Europa en deel IL dat
Azie behandelt, verschijnt nu het derde
en laatste deel, de geografische verkenning van de overige drie werelddelen. Zo
is het Panorama der Wereld compleet.
Een aantal vakkundigen hebben eraan
medegewerkt. De materiele uitrusting van
het werk is voortreffelijk en een rijke
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illustrering, soms met kleurenfoto's, geeft
een goed visueel beeld van de beschreven landen. Het werk is niet bedoeld als
een zuiver wetenschappelijk rapport of
onderzoek, doch als een wetenschappelijk
verantwoorde beschrijving der verschillende werelddelen en landen voor de ontwikkelde lezer. Dit doel is bereikt. Voor
ieder ontwikkelde en belangstellende is
het boek onderhoudende en boeiende lectuur. Elk schrijver heeft natuurlijk zijn
eigen wijze van inzicht en voorstelling en
menig lezer ziet even natuurlijk zijn weetgierigheid hier of daar niet bevredigd,
doch als geheel is het een interessante
„geografische verkenning". In dit derde
deel heeft Noord-Amerika, bijzonder de
U.S., het leeuwenaandeel. Niet de „way
of life", de cultuur en levensgewoonten,
warden beschreven, doch de verhoudingen volgens geografische maatstaven.
Een kostbare uitgave voor ieder geinteresseerde.
P. van Alkemade
Das Gesicht des Schauspielers. Fotografiert von Rosemarie Clausen. --- Erhard
Friedrich Verlag „Theater heute", Hannover, 1962, 12 pp.
24 fotografische studies uit de camera
van de bekende Rosemarie Clausen bevat
deze luxueuze kalender voor 1962. Elk
portret stijgt uit boven het onmiddellijk
fysische gelaat en biedt inzicht in de
geestelijke essentie zowel van de acteur
als van de toneelfiguur. Omdat Clausen
met haar lens zo magistraal achter deze
beide eigenschappen aan heeft gezeten, is
ze erin geslaagd telkens het innerlijke
geheim van de close-up te verbinden met
temperament, visie en interpretatie van
de toneelspeler. Nagenoeg alle hedendaagse grate Duitse acteurs en actrices
C. Tindemans
zijn vertegenwoordigd.
LEWIS, C. S., They asked for a paper.
--- Bles, London, 1962, 212 pp., 16 sh.
De bekende Oxford-professor en auteur
van Brieven nit de Hel, brengt hier een
twaalftal toespraken bijeen uit de laatste
twintig jaren. De meesten werden reeds
gepubliceerd. Gezien het sterk uiteenlopend karakter van deze lezingen, lijkt de
selectie meer bestemd voor Lewis-fans
dan voor de gewone lezer, wiens belangstelling zich gewoonlijk niet zal bewegen
van Shakespeare en Kipling tot psychoanalyse en een ontleding van het hemels
geluk. Hetgeen niet weg neemt dat hetgeen Lewis schrijft steeds het lezen
waard is.
W. Peters
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POCKET-BOEKEN
Aula-boeken. — Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
LANDGREBE, Dr. Ludwig, Moderne
filosofie. Vert. --- Een helder en overzichtelijk werkje over de moderne filosofie, vooral in Duitsland. Het behandelt
meer de kernkwesties dan de afzonderlijke filosofen.
PEN, Prof. Dr. J., Het aardige van de
economie. — De Groningse professor
schrijft hier op onderhoudende wijze over
allerlei hedendaagse, vaak zeer actuele
aspecten der economie.
GUARDINI, Romano, De gestalte der
toekomst. — Een herdruk van drie belangrijke schrifturen van R. G.: Das Ende der Neuzeit, Die Macht en Der unvollsthndige Mensch und die Macht. Het
zijn enigszins profetische vizies.
Prisma-boeken. — Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
WODEHOUSE, P. G., Malle mensen.
Vert. ,--- Het zoveelste grappige boek van.
Wodehouse, die, hoewel niet door iedereen gewaardeerd, een vaste lezersclientele bezit.
MACDONALD, Philip, Scotland Yard
in paniek. Vert. —, Een mysterieuze
boosdoener, die de Londense politie en
burgerij in opschudding brengt, wordt
door een even mysterieus personage ten
slotte onschadelijk gemaakt.
ROCHE, Mazo de la, Mary Wakefield
op Jalna. Vert. .--, Een vervolg op het
onderhoudende verhaal Huize Jalna, dat
reeds eerder in een Prisma-uitgave verscheen.
LINDEYER, A. G. F., Prisma-belastinggids. -- Een doorknede in het belastingwezen licht hier het belangstellend publiek in over belastingwetten en belastingkwesties.
MARFELD, A. F., Mens, aarde en kosmos. Vert. — Een interessant werkje in
twee deeltjes, bescheiden, sober en eerbiedig, over wat men tegenwoordig weet
(en niet weet) van mens, aarde en kosmos.
SONNET, Andre, De raadselachtige wereld van de droom. Vert. — In deze tijd
van dieptepsychologie geniet de droom
een sterke belangstelling bij de geleerden.
Andre Sonnet licht de lezer op heldere
en eenvoudige wijze hierover in.

DICKSON, Carter, Het Judasoog. Vert.
---- Het boekje is bijna doorlopend een
rechtszitting over een moordgeval. Ongewoon scherpzinnig.
Salamander-pockets. --, Querido, Amsterdam.
DOOLAARD, A. den, De herberg met
het hoefijzer. — De herdruk van een der
beste schrifturen van den Doolaard uit
1933. Een voortreffelijke novelle.
DAUM, P. A., Uit de sulker in de tabak.
— Daum, die deze roman schreef in
1883, wordt de laatste decennia bijzonder
gewaardeerd. Ook deze Indische roman
is nog zeer goed leesbaar.
NAEFF, Top, Juffrouw Stolk. — Een
heruitgave van een zevental voortreffelijke verhalen van de bekende schrijfster.
MENS, Jan, De gouden reaal. —, Een
roman, die sinds 1940 twintig herdrukken
beleeft, moet kwaliteiten bezitten welke
hem boven het alledaagse uitheffen.
BELCAMPO, Bevroren vuurwerk. —
De hyperfantast Belcampo heeft een
eigen gemeente. Deze Salamander biedt
een negental verhalen uit vroeger verschenen werk.
Elsevier-pockets. —• Elsevier, Amsterdam, Brussel.
AMERINGEN, Sylvia van, Elseviers
encyclopedie van de muziek, 1962, f 3.90.
— Een lijvig, geillustreerd pocket-boek
over muziek en musici in verleden en
heden. De moderne muziek krijgt een vrij
uitvoerige behandeling.
STORM, John, Straten van Montmartre.
Vert. .---. Een vertaling van het in het
Engels geschreven leven van Suzanne
Valadon en haar zoon Maurice Utrillo.
Het speelt zich grotendeels of in de Parijse artistenkringen van het begin dezer
eeuw.
List Bucher..— Paul List Verlag, Munchen.
HONIG, Werner, Die Ehre im Knopfloch. —, Een grappig boekje over ridderorden en de tekenen daarvan. Een
eerste uitgave.
DONATH, Andreas, Der Vorhang zu
und alle Fragen offen. — A. Donath verzamelde hier scenes uit theaterstukken
van een negentiental Duitse auteurs.
WENTWORTH, Patricia, Die graue
Maske. Vert. — Een Duitse uitgave van
een der crime stories van de Engelse
schrijfster Patricia Wentworth.
R. S.

Dom C. VOS O.S.B.

De Riten van de Mis
Kritische suggesties omtrent de vormgeving der misviering
Niel zozeer een kritische studie over de geschiedenis van de
misliturgie, of over de theologie van de mis, maar over de wijze
waarop de heilige Mis gevierd wordt.
Een vrijmoedig maar verantwoord commentaar begeleidt alle
delen van de mis en wijst erop hoe vaak de cultische vormgeving ten achter blijft op de zinvolheid van het beoogde, en stelt
tevens voor de schone mogelijkheden van een herstel der harmonie tussen teken en betekenis in onze misritus.
Nagegaan wordt, hoe de riten van de plechtige mis invloed
gehad hebben op die van de gelezen mis en omgekeerd, hoe
bepaalde wezenlijke waarden van de misliturgie verschrompeld
of vergroeid zijn, om vervolgens op basis van eerlijke erkenning
mogelijkheden van zuiverder vormgeving naar voren to brengen.
Dit alles wordt slechts als „suggesties" geuit, omdat de liturgie
tenslotte zaak blijft van de Kerk. Doch dit boek krijgt in het
perspectief van het a.s. Oecumenisch Concilie een ongemeen
belangrijke neven-klank.
Serie : Ecclesia
Formaat: 12,5 x 19 cm
116 pp.
Gebonden: Fr. 75
Verkrijgbaar in de boekhandel

Uitgeversmif.
Desclee de Brouwer N.V.
Belgie
Houtkaai 23, Brugge

Nederland
M. van Coehoornstraat 10, Breda

DE NAAM NOG MET SCH
MAAR DE „SERVICE" MODERN
ZO BETAAMT HET EEN DYNAMISCHE
ONDERNEMING MET 80 JAAR ERVARING
ANTWERF'S CHE ITYF'OTHEEKKAS N.Y.
Prive onderneming beheerst door het Kon. Besl. van 15/12/1934

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

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

Alie verzekeringen: op het !even, fegen brand,
ongevallen, hagel, glasbraak, enz.

Voor uw dochter van 12 of 15 jaar

Normaalschool Onzelievelirollw-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
AESCHYLUS, Zeven tegen Thebe, vert. E. De Waele. — Nederlandse Boekhandel,
Antwerpen, 1962, 70 pp., Fr. 27.
Aula Boeken. R. GUARDINI, De gestalte der toekomst. Prof. Dr. J. PEN, Het aardige van de economic. Dr. L. LANDGREBE, Moderne filosofie. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1962.
BIGWOOD, G., Les livres des comptes des Gallerani. I, texte. — Paleis der Academien, Brussel, 1961, 272 pp.
BLIXEN, Karen, Een lied van Afrika. — H. P. Leopold, Den Haag, 1962, 334 pp.,
f 11.50.
BOYER, A., Le Seigneur a dit, — Ed. de l'Ecole, Parijs, 1962, 144 pp., geill., NFr.
3.50.
BRAKMAN, W., De weg naar huis. — Em. Querido, Amsterdam, 1962, 205 pp.,
f 8.90.
BLIZY, D., Meme les miettes. — Ed. de l'Ecole, Parijs, 1962, 160 pp., NFr. 5.
BLIZY, D. en BRUNOT, A., Saints et saintes de l'Evangile. — Ed. de l'Ecole, Parijs, 1962, 250 pp., NFr. 6.50.
CALCK, L., Het federalisme in Vlaanderen. — N.V. Vonksteen, Lagemark, 1962,
276 pp.
CARDIJN, Ch. en DELEPIERRE, J., Frauder .... ou payer ses ompOts? — Ecole
superieure des sciences sociales, Brussel, 1962, 166 pp.
CHARLESWORTH, M. J., Philosophy and linguistic Analyse. — Nauwelaerts,
Leuven, 1961, 234 pp.
CLISTERS, F. M., Keurbladzijden uit het werk van Karel Leonard. — Chr. Onderwijzersverbond, Brussel, 1961, 134 pp., Fr. 60.
DANIELOU, Jean, Nader tot Christus, — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1962,
232 pp., f 9.50.
DONEUX, G., Maurice Maeterlinck. — Paleis der Academien, Brussel, 1962, 242 pp.
EENOO, Romain Van, De pers te Brugge: 1792-1914. Bouwstoffen. — Nauwelaerts,
Leuven, 1961, 242 pp., 4 pl., Fr. 250.
Elseviers Encyclopedia van de muziek. — Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1962, 1440
pp., f 3.90.
Elsevier pocket. John STORM, Straten van Montmartre. — Elsevier, Amsterdam,
1962, 159 pp.
FERKET, Chr., Scherven. — Oranje, Zulte, 1962, 46 pp., Fr. 60.
FRAINE, J. De, Nouvel atlas historique et culture! de la Bible. — Elsevier, ParijsBrussel, 1961, 276 pp., 252 ill,, 14 ktn.
FULLER, R. en R. HANSON, Rome, wij raden het af. — G. F. Callenbach, Nijkerk,
1962, 179 pp., f 6.90.
GALOT, J., Saint Joseph. — Desclee de Brouwer, Brugge, 1962, 168 pp., Fr. 78.
GARRONE, Mgr. G., Foi et pedagogic. — Desclee et Cie, Doornik, 1961, 190 pp.
GILMONT, J. F., Les ecrits spirituels des premiers jesuites. — Inst. Historicum S.J.,
Rome, 1961, 357 pp., Lire 3000.
GORGE, D., Esquisses patristiques. Le siecle d'or. — Desclee de Brouwer, Brugge,
1962, 526 pp., geb.Fr. 270.
GORRIS, Gabriel, Over de prijs valt te praten. — Thymfonds, Den Haag, 1962, 251
pp., f 7.75.
GRIMM, R., Bertolt Brecht. Die Struktur seines Werkes. — Hans Carl-Verlag, 1962,
92 pp., D.M. 9.50.
GRIMM, R., Bertolt Brecht and die Weltliteratur. — Hans Carl-Verlag, 1961, 96
pp., D.M. 6.50.
HOWARD, Peter, Frank Buchmans Geheim. — A. W. Sythoff, Leiden, 1962, 133
pp., f 5.90, Fr. 95.
IPARRAGUIRRE, I., Repertoire de spiritualite ignatienne, 1556-1615. — Inst. Historium S.J., Rome, 1961, 268 pp., Lire 2500.
Jonge Apolloon (De). — Akad. van het St.-Michiels Kollege, Brasschaat, 1962, 62
pp., Fr. 50.
KINDERMANN, H., Theatergeschichte Europas. IV. — Otto Muller-Verlag, Salzburg, 1961, 846 pp., rijk ge .ill., O.S. 335.
KNAPEN, M.-Th., L'enfant Mukongo. — Nauwelaerts, Leuven, 1962, 204 pp., Fr.
170.

Broeders van Liefde
Jongens van 12 tot 17 jaar die wensen opgeleid to worden tot
* Broeder-Verpleger
* Broeder-OnderwUzer
* Broeder-Jeugdleider
* Broeder-Missionaris
kunnen zich richten tot BROEDER-AANWERVER, Stropstraat 125, Gent
Jongelingen van 17 tot 28 jaar die er zich toe geroepen gevoelen bun leven
to wijden aan de evenmens. kunnen inlichtingen over het kloo'terleven bekomen bij de BR 0 E DER S VA N LIEF D E, Stropstraat 125 GENT.

Sedert 1870 legt de

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

f‘i4ie/Ixollqe „Sint Jozef"
OVERUSE (BRABANT)

Grieks-Latijnse humaniora en voorbereidende klas
Internaat leo externaat
Onder leiding van de Missionarissen van Stey1
WAVERSE STEENWEG 96 — TELEFOON (02) 57 71 68

SINT-JOZEFSINSTITUUT DOCHTERS
INTERNAAT – EXTERNAAT
SINT-JOZEFSTRAAT 35 ANTWERPEN TEL. 33.32.52

VAN
MARIA

Lager onderwijs: Nederlandse- en transmutatieklassen
Middelbaar onderwijs: Lagere cyclus Moderne Humaniora, Grieks-Latijnse Humaniora
Kunstonderwijs – erkend door de Staat, – dus kosteloos.
Hoger secundair Technisch (A7/A2) Hoger onderwijs (A7/A1): meerdere mogelijkheden
Handelsonderwys, Franstalig sekretariaat.

KOREN, C.S.Sp., H. J., Knaves or Knights? — Ed. Sp. Rhenen, 1962, 211 pp.
Em. Querido, Amsterdam, 1962, 159 pp.,
KOSSMANN, Alfred, De misdaad.
f 8.90.
LAMPEDUSA, G. T. di, De Senator en de Sirene. — Van Loghum Slaterus, 1962,
134 pp., f 7.90.
List Bucher. S. ELVESTAD, Der Mann, der die stadt pliinderte. R. DUHL, Der
Student. T. KE,SSLER, Ich, schwOre mir ewige Jugend. — List Verlag, Munchen,
D.M. 2.20.
MASSON, J., Devant les sectes non-chrêtiennes (31. Semaine de Missiologie de
Louvain, 1961). — Desclee de Brouwer, Brugge, 1962, 318 pp., Fr. 170.
McNAMARA, Marie-Aquinas, L'amitii chez saint Augustin. — Lethielleux, Parijs,
1962, 240 pp., NFr. 9.75.
Mens en Medemens Serie. Dr. H. DAUDT, Het conflict als maatschappelijk verschijnsel. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1962, 84 pp., f 2.90.
Nieuwe W.P. (De). Dl. 2. — Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1962, 782 pp., f
NUTTIN, J., Psychoanalyse en persoonlijkheid. Ode uitg.
Standaard, Antwerpen,
1962, 344 pp., Fr. 120.
RAHNER, Karl, Over de dood. — Paul Brand, Hilversum, 1962, 116 pp., f 5.40.
Randstad II. — Ontwikkeling, Antwerpen, 1961, 160 pp., ing. Fr. 85.
SIMON, A., Eveques de la Belgique independante, 1830-1940. — Nauwelaerts, Leuven, 1961, 100 pp., Fr. 100.
SOURIE, L., Prosper van Langendonck 1862-1962.
Klimop, Brugge, 1962, 84 pp.,
14 pl., Fr. 50.
,STEINMANN, Jean, Pascal. — Desclee de Brouwer, Brugge, 1962, 367 pp.
SLIENENS, L. J., Groeien in liefde.
Desclee de Brouwer, Brugge, 1962, 134 pp.,
Fr. 75, geb. Fr. 98.
THIELICKE, Helmut, Hoe de wereld begon.
Gebr. Zomer en Keunings, Wageningen, 1962, 320 pp., f 12.50.
TRIGT, Drs. F. van, Wij lezen in de Schrift. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen,
142 pp., f 5.90.
UNRUH, F. von, Dramen.
Hans Carl-Verlag, 1960, 568 pp., D.M. 24.50.
Verborgen Rijk. Bloemlezing uit de mystieke werken van de H. Theresia van Avila.
— Paul Brand, Hilversum, 1962, 188 pp., f 7.90.

KATH. NORMAALSCHOOL VOOR ONDERWUZERS
ONDER DE TOREN 13 — 14 MECHELEN
INTERNAAT

EXT ERNAAT

Oud stelsel :
4de normaaljaar; 3de normaaljaar
Nieuw stelsel : 2de normaaljaar; 1 ste normaaljaar met als afdelingen :
a. Latijn-Wetenschappen — b. Wetenschappelijke B — c. Economische

SINT-ROMBOUTSSCHOOL (OEFENSCHOOL)
Minderbroedersgang 1 0, Mechelen
Volledig Lager Onderwijs — Voortgezet Lager Onderwijs

ALGEMEEN MIDDELBARE
Schuttersvest 53, Mechelen
Internaat

Externaat

INTERNAAT — Onderwijs voor jongens vanaf 6 jaar — EXTERNAAT
Onder leidi-g 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.-gozelinótituut - cEiekten
Telefoon 81.391

g-

SCHOOL

17

{,,,Zauise-Mariel

ISABELLALEI 18 - ANTWFRPEN - TELEFOON 301707

Kinderverzorgsters en Verpleeg-aspiranten vanaf 15 jaar.
Inlichtingeri in de school : alle dagen van

10-12

en van

2-5

h.

Uitgezonderd 's zaterdags. / Prospektus wordt op aanvraag gezonden.

inscituut, o. 1. vQouw vAn c2atie,
Zusters van de H. Vincenfius a Paulo — Steenweg op Ninone 333 - Brussel 8

Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen
rna.piA

intitituC

INTERNAAT
EXTERNAAT

urnmacuLatA

Zusters van de H. Vincentius a Paulo — Kloosterstraat 40 - Opwijk

Moderne Hurraniora: Lagere graad en Hogere graad
Gehomologeerde getuigschriften

INTERNAAT
EXTERNAAT

SPECIALE KURSUS : DACTYL() — STENO

Zusters van Sint-Vincentius a Paulo
INSTITUUTVOOR RUNDE EN GEZICIITSZ1VAKKE 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

ROGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - OOSTENDE

Bijzondere School voor Technische Ingenieurs
in de mechanica, de elektriciteit (zwak- en ste kstroom) de industriéle
scheikunde, de elektro-mechanica en de elektro-chemie.

INTERNAAT

Voorbereidende afdelingen

EXTERNAAT

Zaterdagcursussen B1 in de Koel- en Verwarmingstechniek, de
Kunststoffen en de Elektronica (Televisie)

ALTENA - SCHOOL KONTICH
Zusters Dienstmaagden der Heilige Harten van Jezus
en Maria, Antwerpse Steenweg 73, Kontich
KLEUT ERSCH 0 DL — LAGE RE MEISJESSCHOOL

Gezonde mooie omgeving met prachtige speeltuin.
INTERNAAT — HALF INTER NAAT — EXTERNAAT
Ook voor jongens van 3 tot 8 jaar, kosteloos onderwijs.
Telefoon 53.03.43 - 53.01 02.

a)e Stunciaard glet cnieutoolslaci - Sportwereici
Een van beide bladen moet U lezen!
Ern. Jacqmainluan 127, Brussel

KARDINAAL

VAN

ROEY-INSTITUUT

Zusters der Christelijke Scholen
VORSELAAR

I. NORMAALONDERWIJS :

—Lagere Normaalschool : Wetenschappelijke afdeling B
— Middelbare Normaalschool
. Afdeling Moedertaal - Geschiedenis
. Afdeling Moderne 'Palen
. Afdeling Wiskunde - Fysica
. A fdeling Wetenschappen Aardrijkskunde
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Het Concilie
Verwachtingen van een leek
A, VANISTENDAEL
Secretaris-Generaal van het Internationaal Christelijk Vakverbond

ONCILIES behoren niet direct tot mijn competentie. Ik ben maar
een leek. En als ik hier schrijf over de verwachtingen van de leken
in verband met het komende Concilie, heb ik niet de bedoeling nog eens
de theoretische beschouwingen te herhalen welke anderen voor mij
reeds zo overvloedig ontwikkeld hebben. Evenmin heb ik het recht, te
spreken uit naam van alle leken. Mijn werkzaamheden en contacten
stellen mij misschien echter wel in staat, het probleem nogal concreet te
stellen en de horizon enigermate te verwijden.

C

Wie zijn die leken die zo veel verwachtingen koesteren over het
Concilie? Het zijn mensen van alle standen, van alle gezindheden, uit
de hele wereld. Het zijn intellectuelen, stadsmensen, werkgevers, maar
ook arbeiders, boeren, middenstanders. Het zijn oudere mensen, die van
het Concilie verwachten dat het bestaande toestanden zal bevestigen,
terugkeren tot tradities, en zij zijn misschien talrijker dan wij denken
( in ieder geval vinden ook zij gehoor in het hoogste college van de
Kerk); maar het zijn ook jonge mensen, die hervormingen willen, vaak
zelfs revolutionaire veranderingen. Het zijn mensen uit onze parochie,
ons bisdom, ons land, maar ook uit de omliggende landen van Europa,
uit Noord. en Zuid-Amerika, Afrika en Azie. Kan het Concilie wel ooit
tegemoet komen aan de uiteraard zeer uiteenlopende verwachtingen van
al deze groepen? Wellicht echter leven er allerwegen in de christenheid
enkele algemene wensen, waaraan zonder grote omwentelingen tegemoet kan worden gekomen.

Wereld, Kerk en Leek
Uit de geschiedenis van de Concilies blijkt dat zij bijna steeds hebben
plaatsgehad in een tijd dat de Kerk en de wereld in een crisis verkeerden. Niemand betwij felt dat wij vandaag weer in zo'n beslissend tijdvak
staan. Wij leven in een tijd van massale afval van de godsdienstpraktijk, in landen die van oudsher christelijk worden genoemd. Wij leven
in een tijd dat de wereld een wordt in een technische beschaving, die
voor velen in tegenstelling schijnt te staan tot de christelijke beschaving
49
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van het verleden, een tijd waarin de tegenstellingen tussen rijk en arm
niet meer door de grenzen van een nationale maatschappij worden omsloten, maar een werelddimensie krijgen, welke reeds doet spreken van
een klassenstrijd tussen de volkeren, en voor velen schijnt de Kerk nog
steeds aan de kant van de rijken to staan. Wij hebben het de laatste
vijfentwintig jaar beleefd dat 70% van de wereldbevolking zich bevrijd
hebben van het koloniale juk, en dit juk was hen in vele gevallen opgelegd door christenen en katholieken. Wij zien om ons been internationale organisaties ontstaan, die praktisch alle levensgebieden van de
persoon en de gemeenschap bestrijken en een universaliteit vertonen
welke die van de Kerk overtreft; maar aan hun opbouw hebben wij als
christenen niet of onvoldoende meegewerkt. Van de leidende posten in
deze instellingen bezetten wij er geen 10%, terwijl andere groepen, die
slechts 2 a 3% van ons aantal uitmaken, er 40 a 50% bezetten. Vele
van deze instellingen zijn instrumenten van laicisering geworden, zo
niet van een open vijandschap tegen de geestelijke waarden van het
christendom. Wij leven ten slotte in een tijd van een nog veel groter
gevaar. Een derde van de wereldbevolking leeft onder communistisch
regiem. In de ontwikkelingslanden, die toch tweederde van de wereld
vertegenwoordigen, preekt het communisme een „mystiek- van onmiddellijke materiele bevrijding, veel aanlokkelijker dan onze mystiek van
een verwijderde, geestelijke verlossing. En het grote land, dat de weerstand tegen dit communisme leidt, is er een dat uitermate materialistisch
is. Terwijl er in Azie, Afrika en Zuid-Amerika een roep opgaat om de
redding van geestelijke waarden, zit het Westen gevangen in zijn welvaartsmaterialisme.
In deze wereld staan wij dan met onze verwachtingen op het Concilie;
wij, als leken, die in de Kerk een plaats hebben waarvan men eigenlijk
niet goed meer weet hoe ze is. De geschiedenis van het terugdringen
van de leek in de Kerk, of van de kloof die ontstaan is tussen leken en
hierarchie, wil ik hier niet schetsen. Enkele etappes zijn nochtans zeer
leerrijk. Toen de Contra-reformatie, tegen de Hervorming, de bevoegdheld en de macht van de hierarchie opnieuw heel sterk had beklemtoond
en daaruit een klerikalisme groeide dat eeuwenlang, vaak niet alleen
geestelijk, maar ook materieel, over de lekenstand heerste, ontstond in
Europa uit reactie daartegen het lakisme met zijn treurige gevolgen. In
de 19e eeuw hebben de economische ontwikkeling, het politieke gebeuren (de oprichting van de nieuwe staten), het sociale vraagstuk zich
praktisch buiten de invloed van de Kerk afgespeeld. Als groep zijn de
katholieken in vele landen niet met de politiek meegegaan. De late
erkenning van de Republiek door de Franse katholieken b.v. heeft zeer
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zware gevolgen gehad, waarvan wij heden ten dage de nasleep nog
steeds ondergaan.
De reactie is niet uitgebleven. Men is opnieuw op zoek gegaan naar
de leek. De katholieke actie, de katholieke sociale werken zijn tot stand
gekomen. En lets heeft men wel kunnen heroveren of, in laatste instantie, verdedigen. Maar dat dit alles tot een erkenning van de leek in de
Kerk heeft geleid, is moeilijk aan te nemen.
Wie bedrijvig is in het lekenapostolaat, zeker op een hoger plan,
vraagt zich vaak af, of hijzelf en de wereld waarin hij moet leven, door
geestelijkheid en hierarchie wel altijd au sarieux genomen wordt, of
men wel genoeg vertrouwen in hem stelt. lk heb het meegemaakt in
Columbie, waar een project van community development ( een geheel
dus van hygienische, sociale, agrarische maatregelen voor de ontwikkeling van een regionale gemeenschap) werd onderzocht, dat de prelaat
die de onderneming leidde, onbevangen verklaarde, hoe jammer hij het
vond, dat men niet naêêr priesters-economisten en -sociologen had om
hier te werken! Men zou dan wel met leken genoegen moeten nemen.
De kantoren van de Propaganda in Rome zitten vol geestelijken, die
natuurlijk zes jaar filosofie en theologie achter de rug hebben, maar
nooit geleerd hebben hoe een administratie moet worden ingericht;
gewone bedienden zouden dit werk minstens even goed doen. Waarom
twij felt men of men hun wel het wegbergen van mappen die een correspondentie over subsidie aan de missies bevatten, kan toevertrouwen?
Hoeveel leken zijn er betrokken geweest bij de voorbereiding van het
Concilie? Op welke wijze heeft men geprobeerd de mening van het
gelovige y olk te kennen? Wie toevallig relaties had met iemand van een
of andere commissie, kon hem een memorandum meegeven, in de hoop
dat er dan ook rekening mee werd gehouden. Maar een consultatie van
de gemeenschap heeft haast nergens plaats gevonden. Als georganiseerde leken zouden wij het recht moeten hebben, aan de overheid
suggesties te doen voor aanpassing, verbetering, vooruitgang. Als leden
van de gemeenschap van gelovigen hebben wij, door ons gebeds- en
geloofsleven en door onze concrete ervaring, ons eigen, onvervreemdbaar aandeel in het worden en groeien van de waarheid in de Kerk. Op
zijn minst mogen we toch wel vragen dat de katholieke lekenorganisaties een grotere autonomie en zeggenschap krijgen in hun eigen taken.
De grond van het probleem is echter, dat er een ruimere, gemakkelijker
communicatie moet ontstaan tussen geestelijkheid, hierarchie en het
yolk der gelovigen. Zo wordt het mogelijk, het nodige vertrouwen te
delegeren aan gevormde leken.
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Verhouding tot de wereld van vandaag
Wat ons, leken, vooral aangaat, is de verhouding van de Kerk tot de
wereld van vandaag. Wie gereisd heeft en Azie, Afrika, Zuid-Amerika
heeft gezien, voelt zich soms benauwd als hij zich realiseert hoe zeer de
Katholieke Kerk in feite geintegreerd is in een liberale, kapitalistische
maatschappij, welke tot het Westelijk halfrond, tot het blanke ras, tot
een bepaalde periode van de geschiedenis behoort. Bijna nergens kan
men zeggen dat er van de Kerk, van de katholieken, een werkelijk
revolutionaire wil naar sociale rechtvaardigheid is uitgegaan. Wij zondigen steeds door een bijna natuurlijk geworden conservatisme. Als wij
bij de geestelijkheid, soms zelfs bij de bourgeoisie, steun gevonden
hebben voor de christelijke vakbonden b.v., dan was dit grotendeels te
danken aan de verwachting dat wij veel bravere jongens zouden zijn
dan de socialisten.
Wij houden te weinig rekening met de ervaring van die leken, die
deel uitmaken van de kerken die in de vervolging leven. Deze ervaring
is ons te weinig bekend, en men kan zich afvragen of ze door de hierarchie in Rome genoegzaam erkend wordt. Toen Kardinaal Wyschinsky enkele jaren geleden in Rome kwam, had ik langs een omweg (men
had me ten stelligste verboden, de Kardinaal te ontmoeten) een lang
gesprek met hem. Deze man, die in zijn land helemaal niet meer als een
prins wordt erkend, die elke sociale status verloren heeft en voortdurend blootstaat aan de plagerijen van het regime, zei me daar: „Wij die
alle erkenning, alle steun van instellingen en organisaties moeten missen, wij begrijpen u op den duur niet meer. Wij spreken een verschillende taal. Gij schijnt de sociale verbeteringen die in ons land zijn tot
stand gekomen te miskennen, terwijl niemand van ons daar nog afstand
van wil doen". Katholieken die alle bescherming en comfort hebben
verloren, in hun land behandeld worden als verdachten en noodgedwongen geconfronteerd worden met een geheel nieuw maatschappelijk
regiem, verstaan ons, katholieken, niet meer die gevangen zitten in onze
welvaart. Toen de Kardinaal onlangs opnieuw in Rome kwam en deze
keer heel wat vriendelijker werd ontvangen, heb ik hem nog eens gezegd, dat zij die onder de vervolging lijden onze bevoorrechte broeders
zijn. Wij vergeten immers te veel dat de Kerk in de vervolging ontstaan
is. En ik vermoed dat het mede aan deze moeilijke omstandigheden te
danken is, dat in landen als Polen het contact, de gemeenschap tussen
leken en hierarchie opnieuw veel sterker leeft dan bij ons.
Om nog even bij Europa te blijven: onze landen leven niet onder een
communistisch regiem, maar hoe staat de Kerk tegenover de ontzaglijke
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veranderingen die zich in onze samenleving aan het voltrekken zijn? De
technische dimensie van onze nieuwe beschaving hebben wij niet in het
geloofsleven en niet in de Kerk geintegreerd, en tot welke tekorten
leidt dit in de zielzorg, in de opleiding van onze priesters en leken?
Verstaan wij de waarschuwing van Johannes XXIII, die in Mater et
Magistra spreekt van een steeds voortschrijdende socialisatie, of gaan
wij ons weer te weer stellen omdat we socialisatie gelijkstellen met een
goddeloos socialisme? Aan de eenmaking van Europa schijnt de Kerk
geen deel te nemen. Aan de herhaalde oproepen van Pius XII op dit
gebied hebben wij geen gevolg gegeven. Terwijl er zich om ons heen
een gemeenschap van 170 miljoen mensen aan het vormen is, schijnt
er nog steeds, om maar een voorbeeld te noemen, weinig enthousiasme
te zijn voor regionale bisschoppenconferenties. Wij hebben indertijd
zeer schuchtere suggesties gedaan om zulk een conferentie van de
bisschoppen van de zes landen tot stand te brengen; ik meen te weten
dat Rome zich daar heel sterk tegen verzet heeft. De bisschoppen van
Latijns Amerika hebben zich in zulk een regionale raad verenigd, met
een continentaal secretariaat; deze samenwerking kan de oplossing van
veel gemeenschappelijke pastorale problemen bevorderen, maar ook dit
initiatief wordt door Rome hoogstens geduld.
Erger dan in Europa, zit de Kerk in Zuid-Amerika vast in een feodale maatschappij, die al twee eeuwen afgestorven is en die in alle
landen van het continent fermenten van een gewelddadige revolutie in
zich draagt. Militanten van katholieke organisaties hebben ons wel
eens geschreven: „in plaats van ons subsidies te geven om secretariaten te onderhouden, zoudt ge ons beter enkele duizenden dollars sturen voor wapens, waarmee wij, als katholieken, de revolutie kunnen
doorvoeren". Er zijn tekenen van herleving hier, b.v. in het NoordOosten van Brazilie, waar ik een groep bisschoppen heb ontmoet met
een dynamische bereidheid om de gemeenschap van de gelovigen in de
nieuwe wereld te herstellen, zoals ik die nergens ooit heb ontmoet.
Vooral in A frika en Azle wordt men gewaar hoe zeer de Kerk Westers is gebleven, een kerk van blanken, die de cultuurvormen van deze
landen niet heeft weten te integreren. De pauselijke documenten zijn
voor Afrikaanse en Aziatische christenen documenten „uit het Westen", die ze maar half verstaan. Er zou veel voor te zeggen zijn, om
een encycliek als Mater et Magistra over te schrijven in een stijl die
deze mensen aanspreekt. Zij die deze documenten wel verstaan, zijn
meestal mensen die een beetje verwesterd zijn, die b.v. gestudeerd hebben in Europa. Het gevolg is, dat vele katholieken zich vervreemd voelen van hun eigen cultuur en vaak ook als vreernden worden be-
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schouwd door hun eigen ras- en cultuurgenoten. Zij staan tegenover
hen met „divided loyalties" en zelfs in hun nationalisme worden ze
ervan verdacht, slechts half loyaal te zijn, een verdenking waaronder
b.v. onze mensen van de gelovige vakbeweging, die historisch van katholieke oorsprong is, in India en A frika heel sterk te lijden hebben. Of
de katholieken sluiten zich op in een ghetto. Onlangs schreef me
iemand uit India, dat de katholieke gemeenschap van Mangalore steeds
als een hermetisch gesloten groep tussen de hindoes heeft geleefd; of
ik denk b.v. aan Ceylon, waar dit afschermen van de katholieken hun
in de toekomst duur te staan zou kunnen komen.
Er is geen andere oplossing dan het bevorderen van nationale kerken. Er is geen andere mogelijkheid om deze mensen in de gemeenschap van de Kerk op te nemen zonder ze geestelijk en sociaal te ontwortelen, dan de integratie van hun cultuurgoed in de Kerk. Toen ik
enkele jaren geleden in Oostenrijk voor studenten uit A frika en Azie
sprak over de sociale inhoud van niet-christelijke culturen en de mogelijkheden van samenwerking met christenen, kreeg ik van een katholieke hindoe de vraag, of het dan inderdaad mogelijk was, in de hindoecultuur te zijn opgevoed en toch katholiek te zijn. En een mohammedaan die priester was geworden, zei me: „nu pas zie ik dat de Islam
een sociale inhoud heeft, die hem met het christendom kan verbinden.
En God weet wat ik geleden heb tijdens het proces van mijn bekering,
omdat men mij gezegd had dat ik alles waar ik mee was opgevoed,
moest verwerpen".
Er zijn drie kernproblemen waar de volkeren in Azle en A frika voor
staan: de opbouw van een moderne staat, de uitbouw van een moderne
economie, en het scheppen van een rechtvaardige sociale orde. Welnu,
de geestelijke waarden, ook de eigen, traditionele geestelijke waarden
van deze volkeren, dreigen hierbij op de achtergrond gedrukt te worden. De grondwetten van deze nieuwe staten verwijzen in de preambule
meestal nog wel naar oude cultuurtradities, maar veel meer dan een
reverence aan het adres van een eerbiedwaardig verleden is dit niet. De
eigenlijke grondwet is veel progressistischer en rationalistischer dan die
van om het even welk Westers land, en mist elke geestelijke inhoud.
Hier is het dat zich waarschijnlijk een nieuwe dimensie in de missionering a ftekent. Is het niet de taak van de christenen, hier getuigenis of te
leggen van het verlangen om volkomen loyale medewerkers te zijn in
de opbouw van de nieuwe staat, om daarbij het geweten van de natie
volledig te eerbiedigen, en om een economie te ontwikkelen die de geestelijke waarden niet verkracht? Een van de voorwaarden daartoe, is een
grondige aanpassing van onze katholieke lekenorganisaties in deze

HET CONCILIE: VERWACHTINGEN VAN EEN LEEK

799

landen. Zij kunnen er niet gesloten blijven voor niet-katholieken. Ons
getuigenis geldt hier niet (en is dit wel ergens zo?) zozeer degenen die
reeds bij ons zijn, doch in de eerste plaats diegenen die buiten onze
geloofsgemeenschap staan. Dan rijst natuurlijk weer de vraag: of er in
Rome genoeg vertrouwen heerst in de leken die aan het hoofd staan
van deze organisaties en die zulk een samenwerking noodzakelijk achten en tot stand brengen? In de internationale vakbondbeweging b.v.
werken wij al 42 jaar samen met protestanten en orthodoxen, zelfs met
boeddhisten, islamieten en hindoes. Ik herinner me nog dat ik onmiddellijk na de oorlog in Rome vernam dat men ons werk zegende en ik
mijn vreugde daarover uitsprak: „Ik ben er blij om, Excellentie, dat u
me dat zegt, want wij twijfelden wel eens of die samenwerking hier
goed gevonden werd". Zijne Excellentie werd lijkbleek en antwoordde:
„op dat punt maak ik ten strengste voorbehoucr

Getuigenis naar buiten
Wij leven in een wereld waarin alle kernen worden opengebroken.
Te lang hebben wij geleefd in besloten cenakels, zoals de apostelen
voor de nederdaling van de H. Geest. Is het wel zo zeker dat de apostelen erg moedig waren toen zij dat gedruis hoorden als van vele winden en naar buiten liepen? Waarschijnlijk zijn zij pas moedig geworden
toen zij daar, buiten, plotseling met hun verantwoordelijkheid geconfronteerd werden, en nooit hebben zij zich weer in de beslotenheid
teruggetrokken. Te lang hebben wij ons braaf in zulke cenakels verenigd, getuigend onder elkaar, een apologetisch godsdienstonderwijs
uitbouwend dat alleen onszelf overtuigde en ons een bedrieglijke zelfzekerheid en een verkeerde agressiviteit gaf. Onzekerheid en risico zijn
fundamentele condities van ons menselijk en verlost bestaan. Zij dwingen ons tot een diepere beleving van ons geloof, tot ernstiger overleg in
het eig en geweten over wat goed en kwaad is, tot een reeler getuigenis
naar buiten, dat buiten ook werkelijk gehoord wordt; zij doen ons als
volwassenen in het leven staan, zodat wij de guurheid ervan ook in ons
geloof aan kunnen.
Het getuigenis binnenskamers is gemakkelijk, het wekt zelfbewondering en veel sentimentaliteit. Het is zo heerlijk vertrouwelijk. Terwijl de
wereld bezig is zich tot eenheid to integreren en er met dat Joel grote
ideologieen in het strijdperk gegooid worden met alle middelen van
propaganda, zijn wij lange tijd maar doorgegaan met onze vertrouwelijke bijeenkomsten en conferenties. Nog voor de oorlog heb ik eens een
conferentie meegemaakt van de voorzitters van de internationale katho-
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lieke organisaties. Het was een vertrouwelijke conferentie; er mocht
niets van naar buiten. En toen na de oorlog de U.N.O. tot stand was
gekomen (waarin onze organisaties een consultatieve status kregen),
en de U.N.E.S.C.O. en het Internationaal Arbeidsbureau en de Wereldgezondheidsorganisatie, toen kwamen wij nog altijd vertrouwelijk
bijeen, eens per jaar, en we stemden prachtige resoluties, en gingen
dan weer uit elkaar, en er mocht niets van naar buiten uitlekken. Toen
ik in 1948 voorstelde om nu eens eindelijk een informatiesecretariaat op
te richten bij de U.N.O. te Geneve en een te New York, toen stond de
prelaat, die onze vergaderingen altijd had voorgezeten, op en zei: „Hoe
kunt u in 's hemelsnaam voorstellen, aan deze vergaderingen haar vertrouwelijk karakter te ontnemen!" Wij bleven liever zonder invloed op
de grote zich vormende internationale organisaties dan het confidentieel karakter van onze eigen katholieke organisaties te verliezen.
Intussen is er op dit gebied wel enige verandering gekomen. In verschillende internationale organisaties van katholieken bestaat er een
gezond streven naar samenwerking met de instellingen waarin de wereld haar eenheid zoekt. Maar de coOrdinatie! Het secretariaat dat de
werkzaamheden van onze zesendertig internationale organisaties moet
coardineren ten opzichte van U.N.O., U.N.E.S.C.O., Internationaal
Arbeidsbureau enz., en dat tien jaar geleden onder ontzaglijke moeilijkheden tot stand is gekomen, bestaat nog steeds uit.... anderhalve
man. Maar hiermee kom ik al tot een ander kapittel.
Modern georganiseerde zielzorg
Er is in onze Kerk te weinig waardering voor efficiente arbeid. Ik
kan met om het even welk hooggeplaatst geestelijke over mijn werkzaamheden spreken en ik weet zeker dat hij op een bepaald ogenblik
zal opmerken: „Zeker, mijn goede vriend, maar organisatie is ook niet
alles''. Ik weet dat ook. Maar als wij naar het voorbeeld van de profane
wereld een beetje meer efficiency in dienst stelden van de waarheid,
zou dit ons veel tijdverlies en hoofdbrekerij besparen. Wij moeten van
de H. Geest niet verwachten dat Hij ons maar laat improviseren en dan
achteraf onze tekortkomingen wel herstelt. Ik geloof dat de H. Geest
ons slechts kracht en lief de geeft als wij ons volledig met al onze talenten, ook organisatorische, voor de waarheid hebben ingezet.
Voor het religieus-sociologisch onderzoek in de Kerk — d.w.z. voor
de studie van de behoeften en mogelijkheden van de zielzorg onder
2.700.000.000 mensen — hebben wij een klein kantoortje in Geneve.
Dit kantoortje heeft een budget dat zo groot is als het salaris van twee
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dactylo's in de U.N.O. Het secretariaat voor de wereldcongressen van
het lekenapostolaat, dat tussentijdse expertsvergaderingen moet voorbereiden, een klein tijdschrift uitgeven, regionale congressen organiseren, bestaat uit drie juffrouwen en een monseigneur, die natuurlijk de
leiding heeft.
In de centrale instanties zijn naar onze smaak nog te veel resten van
feodalisme en „ancien regime". Misschien laten wij ons te veel misleiden door de uiterlijkheden van het renaissance-decor, dat in Rome zo
overvloedig ten toon wordt gespreid in kleding en ceremonieel; door een
angstvallig in ere gehouden titulatuur, die ons, leken, zo ingewikkeld
lijkt; of stuit het nogal bespottelijk verlangen om carriêre te maken ons
tegen de borst (als een jonge monsignore in een gesprek een beetje
geestdriftig wordt, weet hij direct voor uw geest de mijlpalen van zijn
carriêre uit te zetten). Misschien verwachten wij dat verdienstelijke
mensen, wanneer zij de leeftijdsgrens bereikt hebben of, erger, helemaal
niet meer in staat zijn hun functies te vervullen, zich terug zullen trekken. Misschien zouden wij op de belangrijke posten liever de meest
bekwame mensen zien dan degenen die het handigst intrigeren of het
machtigst gefavoriseerd worden. ( Tussen haakjes: in een zekere zin
geldt dit ook voor onze lekenorganisaties, waar wij moeite hebben om
helemaal democratisch te werken. De leiders van zulke organisaties
worden meestal niet gekozen, maar door de bisschop geroepen en aangesteld. Het gevolg is, dat vaak niet de beste, maar de gewilligste mensen de leiding krijgen.) Misschien wensen wij dat voor de zakelijke
administratie en het geldbeheer bevoegde leken worden aangesteld in
plaats van priesters, wier taak dit niet is en die er niet voor opgeleid
zijn. Het is haast alleen mogelijk in de zgn. gemengde landen, dat een
leek het verder brengt dan tot liftboy, huisknecht of chauffeur. Is het
b.v. absoluut nodig dat de hele diplomatie van het Vaticaan uitsluitend
door prelaten en geestelijken wordt waargenomen? Men heeft wel eens
ooit een diplomatieke post aangeboden aan een leek. Ik weet wel dat
zulke leken-nuntii de slechtst betaalde diplomaten van de wereld zouden zijn, maar zouden er geen leken zijn die er dit voor over hebben
om hun talenten in dienst te stellen van de Kerk?
Waarschijnlijk zouden wij alien graag zien dat de Kerk wat minder
Italiaans werd, zich minder in de aangelegenheden van dit land zou
mengen en er zich minder mee zou identificeren. Al te vaak verwachten
katholieke Italiaanse organisaties, dat hun kastekorten door kerkelijke
instanties zullen bijgepast worden. Waar zouden wij staan in onze
landen, als wij het principe volgden dat een Italiaans socioloog verdedigt: een vakbond kan onmogelijk leven van de contributies van zijn
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leden? Nooit zouden wij bij onze christelijke arbeiders die of fergezinde
geestdrift voor hun organisatie hebben aangekweekt die hen nu siert,
bij ons en in Zuid-Amerika en Azié en A frika, en nooit zouden zij in
onze maatschappij die invloed ten goede gehad hebben die ze nu hebben. Vooral het feit dat de italianisering hand in hand gaat met een
overdreven centralisme, is te betreuren. Ongetwijfeld heeft dit centralisme zijn verdiensten gehad in het verleden, het heeft, geruisloos zoals
alleen Romeinse diplomaten dat kunnen, dingen gedaan die anders
nooit tot stand zouden zijn gekomen. Misschien was dit centralisme
houdbaar zolang de wereld zich niet bewust was van haar eenheid in
diversiteit. Nu echter, is het naar mijn mening voorbijgestreefd. Alle
internationale instellingen, zelfs alle internationale privê-instellingen,
hebben tegenwoordig hun regionale substructuren. De Kerk moet die
ook krijgen, zodat zij in staat zal zijn, haar boodschap voortdurend aan
te passen aan de levens- en beschavingsvormen van de verschillende
volkeren in alle delen van de wereld.
Ten slotte enkele losse indrukken over de zielzorg in onze veranderende wereld. Boven heb ik reeds gezegd dat wij er nog niet in geslaagd
zijn, de technische dimensie van onze hedendaagse beschaving volledig
in ons geloofsleven te integreren. Veel meer geldt dit nog voor de vormen, de strategie, de coOrdinatie van de zielzorg.
Te veel is deze nog gericht op een statische, agrarische, ambachtelijke economische samenleving. In Belgisch Limburg b.v., waar de bevolking op dit ogenblik voor de meerderheid uit loontrekkenden, arbeiders en bedienden bestaat, gaat men nog steeds vlijtig door met het
oprichten van boerengilden, waar de industrie-arbeiders dan maar
ingestopt worden: industrie, en de daaraan beantwoordende organisatievormen worden als verderfelijk beschouwd; de trouw aan de grond
is een waarborg voor de trouw aan het geloof. Te veel is de zielzorg
nog afgestemd op een sedentaire, gesloten gemeenschap, met als basis
de historisch gegroeide parochies en bisdommen, zonder dat men rekening schijnt te houden met demografische verschuivingen of economische ontwikkelingen. In de Ruhr-streek b.v. is er een bisdom dat vier,
vijf grote industriesteden telt, en nog steeds bestuurd words van uit een
boerenstadje op een honderd km van deze industriecentra gelegen, in
een mentaliteit die natuurlijk niet steeds begrijpt wat daar omgaat.
Te veel bezondigen wij ons nog aan een parochieel of diocesaan
particularisme, alsof ons apostolaat in deze tijd Been werelddimensies
had gekregen. Van de schromelijke tegenstelling tussen de priesterarme
landen in de wereld en onze eigen priesterrijke streken zijn wij ons wel
vaag bewust, maar een efficiènte uitwisseling en compensatie is er nog

HET CONCILIE: VERWACHTINGEN VAN EEN LEEK

803

niet. Een herwaardering van het diakenambt kan in sommige landen
misschien helpen, maar zeker weet ik dat een goed georganiseerde uitwisseling van priesters oplossingen kan bevorderen welke wij op dit
ogenblik nog niet kunnen overzien.
Op dit punt, zoals op vele andere, hebben wij behoefte aan een wereldwijde strategie. Het zou niet kwaad zijn, meen ik, als naast het
college van kardinalen in de centrale leiding van ons apostolaat op
wereldschaal een consultatieve raad van bevoegde leken kwam, die de
kardinalen naar waarheid kan inlichten over wat er in de wereld gaande is. Zoals er op het diocesane en parochiele vlak lekenraden kunnen
komen, die de bisschop en de pastoor naar waarheid inlichten over wat
er omgaat in het dagelijkse lekenbestaan van de hun toevertrouwde
gelovigen. Er wordt aan bisschoppen en kardinalen veel te weinig de
waarheid verteld, en ik heb vaak ondervonden dat zij er dankbaar voor
zijn als iemand het Loch probeert te doen. Vaak weten zij zo weinig af
van het concrete leven waarin wij staan. Zij zijn de hoeders van de
waarheid, maar de waarheid groeit in de Kerk ook door onze dagelijkse
ervaring. Zij zijn de dragers van het gezag, en zij houden ons dat gezag, de leer, de doctrine graag voor, maar wij moeten deze leer uitdragen, wij moeten er voor getuigen tegenover mensen waar zij weinig
mee in contact komen, in omstandigheden waarvan zij weinig besef
hebben. Ik gebruik in dit verband graag een ietwat vreemde vergelijking. De leer van de Kerk bestaat uit verschillende bestanddelen: veel
bestanddelen inhoud, enkele bestanddelen gezag ( en traditie) en samengevoegd vormen zij de waarheid, waarin het geloof wortelt. Als ik
met andersdenkenden in contact kom — en wie doer dat niet voortdurend in onze pluralistische wereld? — dan moet ik beginnen met de
inhoud van mijn getuigenis; de gezags-, de traditie- en de wetenschappelijke argumenten komen slechts in tweede instantie. Onze rol is niet
die van de theologen. Ik neem aan dat er tussen hen meningsverschillen
moeten bestaan, want ook die helpen de waarheid vooruit, maar er
bestaat ook een schandaal van de verdeeldheid tussen de theologen, en
daar zouden zij af en toe eens aan moeten denken. Zij besef fen niet
steeds hoe veel verwarring zij zaaien in de harten en gewetens van de
gewone leken. Zij moeten ons het goede, degelijke meel leveren, waar
wij het brood van ons getuigenis van moeten bakken. Brood wordt
echter niet gebakken zonder zout en water, en dit zijn de onvolkomenheden van ons bestaan, onze profane zorgen, die ogenschijnlijk niets
met de religieuze leer te maken hebben, maar die wij met het meel van
de waarheid moeten mengen, opdat onze boodschap brood zou worden
dat gewone mensen eten kunnen.
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Als wij op tekorten in de Kerk wijzen en verwachtingen uitspreken
ten aanzien van het komende Concilie, dan doen wij dit niet uit een
geest van kritiek of omdat we toegeven aan een gemakkelijke ironie.
Als ik hier uit mijn ervaring — die een beperkte, een gewoon menselijke
ervaring is — een en ander naar voren heb gehaald, heb ik dat alleen
gedaan van uit een grote lief de voor en een grote gehechtheid aan de
Moederkerk, waartoe wij ons volledig weten te behoren. Wij wensen
geen revolutionaire dingen. Die kan het Concilie onmogelijk realiseren.
Het kan zich ook niet inlaten met detailkwesties en evenmin met de
persoonlijke voorstellen van ieder van ons, hoe geniaal die ook mogen
zijn. De bedoeling van het Concilie is in de eerste plaats, zoals Johannes XXIII heeft gezegd, de Kerk haar waarachtig evangelisch gelaat
weer te geven. Dit is geen werk van enkele maanden. Het Concilie kan
sommige veranderingen en vormen van aanpassing voorstellen, maar
die moeten achteraf dan nog, geleidelijk en naargelang van de mogelijkheden, doorgevoerd worden in de verschillende geledingen van de
Kerk. De hervormingen welke het Concilie misschien zal voorstellen,
moeten vooral leiden tot een vernieuwing in onze harten, in onze geesten. We moeten er ons voor gereedmaken in nederig gebed. Ook daardoor kunnen wij, en voor ons zelf, en voor de gehele gemeenschap der
gelovigen, tot het welslagen van het Concilie bijdragen.

Christendom en techniek
karakteristiek van onze wereld
PROF. DR. IR. F. PH. A. TELLEGEN

De vraag en de wijze van vragen
K zoek naar verheldering van „wie wij zijn", d.w.z. „in wat voor
wereld wij leven" en „hoe wij in die wereld leven". Wanneer het
wijsgerig denken gespannen staat tussen twee polen — gericht naar
verantwoord „weten - en aanleuning zoekend bij de wetenschap enerzijds en gericht naar verantwoord „handelen - , naar levenskunst, en
dan
aanleuning zoekende bij het schone, goede, religieuze anderzijds
behoort mijn zoeken eerder bij het laatstgenoemde dan bij het eerste.
Daarbij wil ik de andere pool niet loslaten. Er moet jets van algemeen
geldig weten verschijnen, zij het anders dan de typisch wetenschappelijke algemene geldigheid. Ik ga dus niet mee met Heidegger, wanneer
hij de wetenschap verwijst naar het instrumentarium om een wereld op
te bouwen — grijpkennis — en de waarheid, algemeen geldig weten
van wat is, alleen verwacht van een daaraan tegengestelde houding en
dienovereenkomstig zoeken. Maar ik ga ook niet mee met het logisch
empirisme, bloeiend in vele vormen in de Engels sprekende landen, dat
uitsluitend aan de objectiverende beschouwing met eenduidige helderheid wijsbegeerte koppelt en anders werkend wijsgerig zoeken naar de
schone kunsten verwijst, hoogstens.
Dit besluit om in de spanning van — kort gezegd — logisch empirisme en existentialisme te willen staan, is hachelijk. Want een verdergaande positieve verantwoording van die houding te geven, is mij nog
niet mogelijk. Ik vertrouw wel dat zij mogelijk is en met name, wanneer
wie aldus wil denken, verbinding houdt met de laatste historische synthese tussen rationeel en gelovig weten (tevens de eerste synthese die
wij kennen): het wijsgerig denken van Thomas van Aquino. Daarbij
gaat het niet om het nog geldig zijn van Thomas' inzichten voor een
antwoord op onze vragen, niet in de eerste plaats om de inhoudelijke
formuleringen van het Thomisme, maar vooral om de openheid van zijn
denken, een denken, dat alles wat zich aanbiedt kritisch aanvaardt en
poogt op te nemen in een dynamisch geheel.
Tot zover over de verantwoording van mijn filosoferen, voor zover
in kort bestek te geven.
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CHRISTENDOM EN TECHNIEK

Wij kunnen onze toekomst niet benoemen
Het lijkt mij duidelijk dat wie verheldering zoekt van „ons in onze
tijd" als eerste aanknopingspunt de geschiedenis vindt, en dan in de
betekenis van het verleden, dat ons voorafging en waaruit wij voortgekomen zijn. Menselijk leven en samenleven staat gespannen tussen
verleden en toekomst, maar naar de laatste grijpen wij vooruit zonder
al te weten hoe zij zal zijn. Hoezeer de mens het wezen van het mogelijke is, verheldering over wie hij is, heeft als eerste houvast het feitelijke.
Op zoek naar deze wijsgerige verheldering heeft mij Guardini's
voordrachtenreeks Ende der Neuzeit 1 ) bijzonder getroffen. De schrijver
laat zien hoe het grondfeit van de hedendaagse, cultuurgebonden wijsbegeerte — mens en wereld is een — gebruikt kan worden om enkele
algemeen aanvaarde perioden uit de geschiedenis van het Westen in
hun onderscheid en verbinding te laten zien. Levensgevoel, levens- en
wereldbeschouwing, gestalte van cultuurgoederen en van omgangsvormen worden in hun onderling verband voor elke periode geschetst —
in dit geval aan de hand van het drietal: natuur, subject en cultuur.
Tegenover de klassieke oudheid tekenen zich de middeleeuwen af, en
tegenover de middeleeuwen de nieuwe tijd. Wat wij beleven wordt dan
„het einde van de nieuwe tijd" genoemd. Daarmede is dan gezegd, dat
de grondinspiratie van de laatstgenoemde periode, die met de renaissance begint, uitgewerkt raakt, haar inspiratie, idee en ideaal verliest.
„Einde" moet, wat dat betreft, verstaan worden als voleinding; deze
inspiratie, deze vorm van naar een toekomst toe leven, heeft opgeleverd
wat zij in zich draagt. En wij staan opnieuw voor de vraag van de toekomst: wat is haar grondinspiratie en welk toekomstbeeld tekent zich
af?
Daarbij moet ik twee opmerkingen maken. De eerste is dat de titel
van de Nederlandse vertaling van Guardini's boek, De gestalte van de
toekomst 2 ), geweld doet aan de bedoeling van de schrijver. Hij wil ons
zeggen in de titel Ende der Neuzeit, dat wij beter weten wie wij niet
meet- zijn, dan wie wij aan het worden zijn. En dat schijnt mij van bijzonder gewicht. Wij zijn, met al onze zekerheden en verzekeringen,
blijkbaar aan een avontuur begonnen, een avontuur van wereldwijde
omvang en van onvoorzienbare mogelijkheden, historisch gezien 3 ). De
gestalte van de toekomst ligt meer in onze macht dan ooit te voren en
1) Wiirzburg 1952.
2) Utrecht 1958.
3) Cfr. R. Guardini, Die Macht, Wurzburg, 1952. Ned. vert. De moderne mens en
het probleem van de macht, Utrecht, 1959.
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dat betekent dat onze ethische gezindheid centraler staat dan ooit te
voren. De gestalte van de toekomst is minder ombouw van het voorhandene, zoals in vroeger tijden. maar meer eigen creativiteit, eigen
oorspronkelijkheid en daarmede meer afhankelijk van eigen menselijke
gezindheid. Zó, lijkt mij, moet „het einde van de nieuwe tijd" verstaan
worden.
En daarmede zijn wij meteen aan de tweede opmerking toe. „Einde
van de nieuwe tijd" spreekt expliciet alleen van de laatste periode uit
de Europese geschiedenis, maar impliciet is het m.i. duidelijk dat „voleinding van de nieuwe tijd" meteen bedoelt te zeggen: voleinding van
hetgeen in oudheid, middeleeuwen en nieuwe tijd leeft. Het gaat niet
louter om een afsluiting en overgang binnen de Europese geschiedenis
tot dusver. Dat blijkt wanneer Guardini woorden zoekt om natuur,
subject en cultuur te karakteriseren naar onze toekomst toe. Het humane, dat vanaf de antieken tot ver in de nieuwe tijd maatgevend was,
wordt vervangen door de „nicht-humanen Menschen"; en evenzo
spreekt Guardini van de „nicht-nattirliche Natur" en van de „nichtkulturelle Kultur". Historisch gesproken staan wij in een zó fundamentele overgang, dat woorden ontbreken om te benoemen wat gaat komen.
Deze uitdaging aan het wijsgerig denken, in zover het de historiciteit
van de mens au sèdeux neemt, betekent dat wij niet louter de overgang
beleven van de ene, binnenhistorische periode naar de andere, maar
tegelijk een veel fundamenteler overgang, waarbij de totaliteit van mens
en mensdom betrokken is. Dezelfde overtuiging spreekt Marx uit
wanneer hij van een beslissende revolutie spreekt in de 19de eeuw,
waarop slechts evolutie volgen zal 4).
En ook de cultuurhistorici spreken haar uit, wanneer zij ons naar
diep in de prehistorie terug verwijzen ( de overgang van voedselgaarders naar landbouwers en veetelers) wanneer een vergelijking wordt
gezocht met wat wij nu beleven.
Voleinding en techniek
Ik zal nu trachten aan drie uiteenlopende voorbeelden het einde van
de nieuwe tijd als voleinding te laten zien, daarbij meteen de rol van de
techniek in wijde zin laten verschijnen en de moeilijkheid in de benoeming van datgene, waarin de voleinding zelf bestaat.
Het eerste voorbeeld is de geschiedenis van de techniek zelve, nu
verstaan in de betekenis van creatieve bemiddeling tussen behoefte en
4 ) Thilo Ramm, Die kiinftige Gesellschafsordnung nach der Theorie von Marx and
Engels in Marxismus-Studien, 2e Folge, Tubingen, 1957, pp. 77-119.
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behoeftebevrediging, waarbij in gedachte moet gehouden worden dat
de mens een behoeftescheppend wezen is.
Allereerst is de mens aangewezen op het specificeren van de hand,
waarin tastzin en motoriek samenzijn, van het organon organoon van
Aristoteles. Dat geschiedt in wat wij nog steeds gereedschap noemen,
dat wat gereed ligt voor het gebruik. Steen, been en hour zijn de oude
materialen, waarvan de mens zijn gereedschap vervaardigde.
Een stap verder krijgt de naam werktuig, dat wat (parallel aan speeltuig, voertuig, enz.) meer van de beoogde bewerking voor zijn rekening
neemt. Dat is de overgang van de hak naar de ploeg, van het spinrokken naar het spinnewiel, e.a. Hoewel het werktuig meer van het
werk voor zijn rekening neemt dan het gereedschap, het moet Loch nog
altijd bewogen en bestuurd worden. De volgende stap is die naar het
zelf aangedreven werktuig, de machine.
Die verricht nog meer van het werk dan het werktuig, maar nu komt
er ook een omslag in de verhouding tot de werkende mens. Er verschijnt een zelfwerkend instrument, dat bediend moet worden; men kan
hier niet meer spreken over de mens, die zich van de machine bedient,
tenzij in algemene zin. De zgn. industriele revolutie, die op de commerciele volgt, eind 18e, begin 19e eeuw, heeft als symbool de stoommachine, die beweegkracht voor werktuigen levert waar men die wil, en
op een tot dan toe nauwelijks bekende schaal. Zij words aangevuld met
de explosiemotor en met de omnipresente elektriciteit. In de laatste fase
van de overdracht van werk aan werktuig zijn wij nu aangeland: de
zichzelf aandrijvende machines regelen ook zichzelf; hun bedienaar is
vervangen. De samenwerking van informatietheorie en regeltechniek
heeft deze laatste fase mogelijk gemaakt.
In beginsel is in deze rij Been verdere overdracht van werk aan werktuig mogelijk. Natuurlijk is er nog veel te doen op dit gebied, vooreerst
omdat het grote economische investering eist; vervolgens omdat allerlei
wijzen van voortbrengen in het licht van deze nieuwe mogelijkheid
opnieuw moeten worden doordacht en veranderd. Principieel is de
hand als vertrekpunt losgelaten, overschreden 5 ). En tenslotte omdat
de informatiewerking nog vele, tot dusver niet geexploreerde mogelijkheden heeft, b.v. het vinden van aangepaste geheugens, informatieverzamelaars, die op het gewenste moment hun inhoud ter beschikking
stellen.
In beginsel kan hier van voleinding worden gesproken. En het is de
moeite waard om op te merken, dat deze technisch gevormde „Regel5 ) Diebold, Automation, New York, 1952; Ned.. Automatie, Deventer, 1957.
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kreis" meteen een nieuwe en zeer vruchtbare beschrijvingsmogelijkheid
geeft — en meer — van levende wezens, waarnaar de kunstschildpadies van Ashby verwiizen. Descartes' „les bêtes machines" komt wel in
een nieuw licht te staan!
Men kan dit proces beschrijven als automatisering, eventueel volautomatisering; een naam in de reeks: gereedschap, werktuig, machine
is er moeilijk voor te bedenken. Wij spreken dan maar van apparatuur
of installatie!
Het tweede voorbeeld wordt genomen uit de geschiedenis van de
wetenschap, vooral van de natuurwetenschap, nauw verbonden aan het
wijsgerig denken tot diep in de nieuwe tijcl, in de oudheid, de middeleeuwen en later was zij vooral een verrijking van de menselijke geest.
Zij werd beoefend om haarzelfswil, niet om de menselijke arbeid te
veranderen, evenmin om de maatschappijstructuur om te bouwen, zoals
wij dat kennen. In Dijksterhuis' prachtige boek De mechanisering van
het tvereldbeeld ( Amsterdam, 1950) kunt u de vroege vormen van
wetenschap vinden, terwijl in het boekje Overwinning door gehoorzaamheid, door hem en Forbes geschreven, de relatie tussen weten en
maken in de historie wordt beschreven (Phoenix pocket, 54 en 55,
1961).
Wanneer ik de natuurwetenschap als meest pregnant voorbeeld mag
nemen, kan ik stellen, dat met de overgang van de klassieke fysica van
Galilei-Newton naar de moderne, de relatieve, precies de stap werd
gezet van wetenschap die openbaart wat „is", naar wetenschap die de
natuur via deze benadering hanteerbaar maakt 6 ). In de ruimtevaart
wordt de relativering en daarmee hantering van de klassieke fysica
bijzonder duidelijk.
Met deze stap is de mogelijkheid gegeven van wetenschap óm het
weten naar wetenschap óm het zgn. toepassen, wetenschappelijke techniek. Want dat is techniek vandaag: geen uit empirie langzaam verbeterd handwerk, maar met wetenschappelijk onderzoek gegeven nieuwe
pragmatische mogelijkheden. Daarbij moet bedacht worden dat de
werkwijze van experimenteel-mathematische natuurbeschrijving analoog
werd uitgebreid naar geneeskunde, lichamelijke en geestelijke, naar
economie, psychologie, sociologie, pedagogiek, e.a. zgn. jonge geesteswetenschappen.
Waarom het mij nu gaat is dit: de wetenschap is van het weten óm
het weten verbreed naar haar operationele kant, naar een onmisbare
6 ) Cfr. W. Htisenberg, Das Naturbild der heutigen Physik in Die Kiinste im
technischen Zeitalter, Miinchen, 1954.
50
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voorwaarde voor onze maatschappij in alle opzichten. De wetenschappelijk gevormde verbreidt zich in vele vormen in onze samenleving. Hij
kan in de maatschappij de uitgroei van de wetenschap zelf dienen
(wetenschappelijke werker, noemt men hem dan) maar ook kan hij
verbindingen leggen tussen vinding en verwerkelijking — b.v. de
ontwikkelingsingenieur. Hij kan de leiding krijgen van enig deel van
het bedrijfsleven, maar hij kan ook zijn wetenschap „toepassen - op enig
actueel vraagstuk, en als deskundig adviseur het beleid adviseren.
Daarnaast heeft men op bestuursplaatsen wetenschappelijk gevormden
nodig, dikwijls niet op een specifiek gebied, maar om de noodzaak met
voorlichting van de wetenschappelijk deskundigen het beleid te voeren.
Ook kan de wetenschappelijk gevormde zich vestigen, bedrijven of alle
institutionele samenwerkingsvormen bijstaan op hun verzoek t.a.v. hun
problemen (organisatiedeskundigen b.v.) of de mensen helpen in hun
levensproblematiek (naast medicus en advocaat ook b.v. de psycholoog
voor opvoedings- en leermoeilijkheden, voor beroepskeuze-advies, enz.).
Het is van belang op te merken, dat b.v. het maatschappelijk werk
(leniging van gekwalificeerde maatschappelijke nood) zich omvormt
naar wat men noemt maatschappelijk opbouwwerk: een samenwonende
bevolking voorziet zichzelf van deskundigen om de vormen van samenwerking te vinden, om zich van de middelen te voorzien, waarmee dit
samenleven op hedendaags peil komt. In deze activiteit vindt zij juist
samenleving.
Tot zover de voorbeelden. Techniek vandaag is operationeel geworden wetenschap. Kan men dat principieel nog verder denken?
Onze maatschappij wordt doortrokken van wetenschap op ieder
gebied, en elk nieuw „weten- betekent een nieuwe verantwoordelijkheid
in het handelen. Voor wat de genetica betreft b.v. geeft H. J. Muller
een duidelijk voorbeeld in Radiation and human mutation 7 ). Dit doortrekken met wetenschap impliceert, dat de niet-wetenschappelijkgevormde toch zoveel notie moet krijgen van wetenschap, dat hij of zij,
b.v. bij de opvoeding der kinderen, van wetenschappelijk advies gebruik
gaat maken; een enorme opdracht, die grotendeels nog te vervullen is
door wetenschappelijk gevormden.
Maar principieel, en daarom gaat het nu, is hier sprake van voleinding. En de overeenkomstige benoemingsmogelijkheid is er ook. De
term „technische wetenschap" telt twee onderscheiden menselijke
activiteitsrichtingen, twee houdingen op; fysicus en technicus staan
verschillend op hetzelfde veld. Hoe moet men nu dat laatste benoemen?
En wat betekent precies de term: operationele wetenschap?
7) Scientific American, vol. 1924 93 (1955), nov.-nr., p. 58-68.
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Het derde voorbeeld wordt genomen uit de gestalteverandering van
onze wereld, met name onze wijze van vestiging. Wanneer u een instituut zoudt bezoeken, waar architecten, planologen, ecologen, sociale
psychologen, sociologen, economen, enz. samenwerken aan de plannen
voor Nederland in de toekomst, — Europoort, de randstad Holland,
enz. — dan zou u zien hoe hun werk is gericht op een evenwichtige
verdeling van de grond over verschillende wijzen van menselijk samenzijn: hier wonen, daar werken, elders zich ontspannen of recreatie,
terwij1 voor koop en vermaak, en voor publieke gebouwen ook een
plaats wordt aangewezen. Het alles scheidende en alles verbindende
verkeer maakt het leven in zo'n functioneel uiteengelegde wereld
mogelijk.
Deze conceptie van een te ontwerpen, van een in functies uiteengelegde bewoonbare wereld botst tegen de overgeleverde vestigingsvormen: stad en platteland. De stad kan het verkeer niet verwerken, terwijl
zij vroeger vertrekpunt en eindpunt van verkeer was. De zgn. oude
stadskern wordt koop- en vermaakcentrum; het wonen verhuist naar de
woonwijken, naar randgemeenten, naar een woonstad. En het platteland
wordt ontsloten. Het neemt de stedelijke leefvorm over. Stad wordt
stadsgewest, niet hoofdstad van een land.
Dat betekent een aanslag op de aloude vormen van vestiging, de
agrarische op het land — met zelfvoorziening — en de stedelijke, voor
voedsel op het land aangewezen, maar omgekeerd brandpunt van ambacht, kunst en wetenschap, van bestuur ook, een hogere vorm van.
leven — het „goede - leven, zoals Aristoteles dat noemt. Plato's grandioze conceptie van de polls, de stadstaat, probeert de twee overgeleverde vormen — ieder met hun eigen voor- en nadelen! — inénen onder
te brengen. De stad voedt de mens op. Zij is een vorm van samenleven,
die de mens naar het ware humane brengt. Dat idee heeft zijn geldigheid nog niet verloren, hoewel wij via de nationale staat, het koloniale
rijk, nu via werelddeel naar werelddimensie overgaan. Alleen de afgeslotenheid op e'en territoir is voorbij; het idee moet nu verwerkelijkt
worden in een open, een functioneel uiteengelegde wereld, die de aarde
omspant. Waar „woont - de mens nu in de omvattende betekenis van
leven?
Waarom het nu gaat, is dit. Niet alleen in het tot stand brengen,
maar ook in de gestalte zelf van deze nieuwe vestigingsconceptie is de
techniek als operationele wetenschap aanwezig. En de opname van al
het aanwezige in deze nieuwe vorm wijst erop dat zij werkelijk nieuw
is, niet gedacht kan worden als verandering van het voorgaande — zij
is en alomvattend en albepalend, een voorbeeld van voleinding. Het
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eindpunt van dit gebeuren wordt aangegeven door de naam van het
gebeuren zelf: verstedelijking. Maar wat nu stad betekent, wanneer het
proces zijn voltooiing heeft bereikt, is onduidelijk. Waaraan ontleent
zo'n stad haar specificatie? Waartegen zet zij zich af? Wij hebben er
geen naam voor, tenzij vanuit het onderscheid met het verleden.
De drie voorbeelden, desgewenst aan te vullen met andere, laten zien
hoe de nieuwe tijd — wijsgerig in de grote systemen, de Verlichting,
en Kant, Hegel en Marx — zijn inspiratie vond in de rationele opbouw
van een voor alien bewoonbare wereld. En welke betekenis aan „das
Ende der Neuzeit", de voleinding van de nieuwe tijd, kan worden gegey en. Meteen ook, hoe hij aan zijn voleinding gekomen, worstelt met
een toekomstbeeld. Wij hebben geen naam voor de toekomst, geen
duidelijk beeld. Maar wij onderkennen de nieuwe opdracht, namelijk
om haar menselijk leefbaar te maken, om het door Guardini gesignaleerde gevaar te vermijden en vooral om elkaar in grote openheid te
zoeken: de sociale opdracht prevaleert. Het is duidelijk geworden dat
geen enkele wetenschappelijke structuur zonder meer gelukig „maakt-.
Ontmoeting met het christendom
Waar ligt, in deze voleinding, de ontmoeting met het christendom,
met de Blijde Boodschap? Dat wordt pas gaandeweg helder; ik kan er
enkele dingen over zeggen.

Het eerste is dat de vragen in en rond de geloofsgemeenschap niet
met uitzicht kunnen worden behandeld, wanneer men de historische
situatie buiten beschouwing laat ( het zgn. profane). De zorg omtrent
het ware menselijke delen wij, gelovigen, met alien, en in die zorg, en
niet daarnaast, wil de Blijde Boodschap aanwezig zijn. Dat aan het
begin van de nieuwe tijd de reformatie staat, een binnenkerkelijke
hervorming, die tot scheuring werd, en dat in de loop van deze periode
een humanisme groeide, dat aan het eind ervan institutionele vormen
vindt, heeft met onze vraag naar het Christendom in de wereld van
vandaag alles te maken.

Het tweede is dat de mens niet louter naar een uit te vinden toekomst
toe Ian leven. Hoever men een evolutie ook wil doortrekken, vanuit de
Blijde Boodschap weten wij, dat wij ons bestaan aan een Schepper
danken en dat wij door zondeval en verlossing heen naar een vervulling
toe leven. Menselijke voorziening en vooruitgang bestaan hierbinnen.
Zij zijn tekenen van het komende, en Als tekenen dan ook niet de ver-
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vulling zelf al. De wijsgerige idee, dat de mens een vrij ontwerp van
zichzelf is, — de enige mogelijkheid om niet opgenomen te worden in
de functionele systeem-umwelt, — kan gemakkelijk te absoluut worden
genomen. Wij zijn Been pure vrijheid, maar gedragen vrijheid, in onze
vrijheid geplaatst en behouden door een absolute, buitenhistorische
vrije act.
Het derde is dat menselijk leven in een wereld, die principieel in

beweging is en haar toekomst niet benoemen kan, alleen op hoop, op
verwachting, op vertrouwen kan rusten. Dat aspect van de Blijde
Boodschap staat dan ook centraal. In de trits: geloof, hoop en liefde
zullen de eerste en de laatstgenoemde gaan delen in het hoopvol onderweg zijn — groeien in het geloof en toenemen in de liefde. De min
of meer statische beelden van kerk en geloofsgemeenschap verliezen
hun geldigheid — het doorgeorganiseerde katholieke volksdeel, de
vergelijking van de kerk met het Imperium Romanum, de kerk als de
oudste en meest perfecte menselijke organisatievorm, die de tijden
trotseert.
En het laatste is, dat de gemeenschap der gelovigen, innerlijk hierarchisch geordend, gist zal kunnen zijn in deze grootse en tegelijk pijnlijke
overgangsperiode, mits zij zich radicaal herbezint op haar staan in deze
wereld vanuit de Bron — Christus en de Bijbel — en samenzijn daarin
vanuit het Eucharistisch maal — en even radicaal ingaat in de actualiteit van deze wereld, openstaande voor alle mensen en voor alle overtuigingen.
Dat betekent een ondervragen van alle meningen en gebruiken die
wij in de geloofsgemeenschap aantref fen, een binnenkerkelijke vernieuwing, reformering, waarin contact met de revolutie der cultuur gegeven
is.

Het Federalisme
als levenshouding
PROF. DR. H. BRUGMANS
Rector van het Europa-College

W

IE zijn oor te luisteren legt in de moderne wereld, hoort overal
het woord „Federalisme. Natuurlijk zal een Belg daarbij in de
eerste plaats denken aan zijn eigen land. Maar tegelijkertijd zal hij zich
herinneren, dat er voortdurend sterker sprake is van een Europese
Federatie. En ook in de vroegere koloniale gebieden wordt er, van verschillende kanten, gesproken over oplossingen in federale of federalistische zin.
Echter: het zal velen toch niet duidelijk zijn, wat er telkens bedoeld
wordt. Immers, de betekenis van het woord „Federalisme is niet steeds
dezelfde. Integendeel zelfs! Het lijkt dikwijls, alsof dezelfde term een
zeer verschillende, ja, een tegengestelde werkelijkheid aanduidt. Wan-.
neer bijvoorbeeld Tsjombe zijn voorkeur uitspreekt voor een federale
Kongo, dan bedoelt hij daarmee, dat een grote mate van zelfstandigheld moet worden behouden voor zijn eigen land, Katanga — dan wil
hij niet, dat Katanga wordt tot een administratieve provincie van een
grote, verenigde Kongolese eenheidsstaat. Wanneer daarentegen de
Europese Beweging opkomt voor Federalisme in ons werelddeel, dan
is er juist sprake van êênwording, van een groter geheel dat moet worden gesticht. Met andere woorden: in het ene geval betekent „Federalisme: opkomen voor de blijvende autonomie van de delen —in het
andere echter is de bedoeling: schepping van een centraal gezag.
Zo is het steeds in de wereld geweest. De Amerikaanse federalisten
van het eind der 18e eeuw, mensen als Hamilton en Madison, waren
hartstochtelijke voorvechters van een sterk federaal bestuur, dat boven
de deelstaten zou staan — boven New York, Massachussets, Virginia
enz. Maar de federalisten in Zwitserland menen juist, dat de centralisatie door Bern niet te ver moet gaan en dat men een ruime mate van
zelfbestuur moet laten aan de kantons: Zurich, Geneve, Vaud, Graubunden, Ticino enz. En wanneer er op dit ogenblik op de muren van
Wallonie het magische woord „Federalisme" te lezen staat, dan wordt
Radiocauserie, gehouden in het „Derde Programma" van de B.R.T. op 12 en 19
april 1962.
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daar natuurlijk een sterke de-centralisatie mee bedoeld, een afscheid
van het Belgische unitarisme, dat onvoldoende rekening hield met de
twee nationals polen van de bevolking. Zo zou het er dus op kunnen
lijken, dat „Federalisme" eigenlijk geen enkele concrete betekenis
heeft. Immers, het kan, al naar de omstandigheden, steun geven aan
de middelpuntzoekende krachten in een bepaalde gemeenschap — of
aan de middelpuntvliedende. Maar hier hebben we nu juist een constante factor in het federalistische denken en in de federalistische praktijk: men erkent de rechtmatigheid van allebei, van solidariteit en van
autonomic - het hangt van de gegeven omstandigheden af, waarop
men de nadruk legt. Overigens: de Zwitserse federalisten streven helemaal niet naar kantonale onafhankelijkheid, naar kantonale spoorwegen, kantonale posterijen, een kantonale diplomatie of een kantonale
munteenheid: ze weten heel goed, dat zulke functies federaal moeten
zijn. En de Amerikaanse „founding fathers" van de jaren 1780 hebben
meermalen verzekerd, dat ze een grote mate van eigen recht wilden
laten aan de afzonderlijke Staten. Met andere woorden: Federalisme
mikt op een zeker evenwicht tussen centraal gezag en vrijheid van de
delen, tussen saamhorigheid en differentiatie. Het kiest niet eens en
voor altijd, „principieel - , ten voordele van het een of het ander — het
erkent de noodzakelijkheid van coexistentie tussen het een en het ander.
Daarmee is al een wezenlijk beginsel vastgelegd: het Federalisme
kan nooit een politiek dogma zijn en evenmin wat men in onze tijd
noemt een „ideologie- , een „Weltanschauung- zoals de Nazis zeiden.
Het Federalisme heeft niet de pretentie, een oplossing te geven voor
de vraagstukken van tijd en eeuwigheid, en zelfs beweert het niet, een
intree-kaartje te verkopen voor het paradijs op aarde. Integendeel, het
is „pragmatisch-, zoals de Engelsen zeggen. Het oordeelt naar de historische werkelijkheid van het ogenblik, nuchter en zakelijk. Wie
daaraan niet genoeg heeft en een „mystiek- verlangt, moet niet in de
staatkunde zoeken. Mystiek is een godsdienstig begrip, geen politiek.
Wie het anders belooft, is een kwakzalver.
Eenmaal in de geschiedenis is er een federalistische dictator geweest:
de Argentijn Juan Manuel de Rosas, omstreeks de jaren 1830. Hij
kwam uit de provincie en nam het op voor de rechten daarvan. Dus
noemde hij zich „federalist-. Maar toen hij in het zadel zat, vestigde
hij een alleenheerschappij met de bekende attributen daarvan: geheime
politie, censuur, enz. Zijn tegenstanders waren de „unitariers - geweest,
en nu verbood hij zelfs, de baard te dragen in U-vorm! Maar, al was
hij door federalistische propaganda aan de macht gekomen, natuurlijk
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kwam er, toen hij eenmaal dictator was, niets van Federalisme in huis.
Want Federalisme betekent een zekere mate van zelfstandigheid der
delen, en een dictatuur is altijd per definitie centralistisch. Zoals Mussolini het uitdrukte: „Niets tegen, niets buiten, niets zonder de Staat - dat wil zeggen: de centrale Staat, de dictatoriale regering. Niets is
meer antifederalistisch, want Federalisme is juist de erkenning der
veelvormigheid — scherper gezegd: de consequente democratic.
Het niet-dogmatische karakter van het federalistische denken en van
de federalistische praktijk heeft nog twee andere consequenties. Ten
eerste is het Federalisme geen gesloten stelsel, dat men slechts zou
behoeven toe te passen om gelukkig te zijn. En ten tweede kan er geen
blijvend federalistisch samenleven bestaan, zonder een gezonde wil tot
onderling begrip en compromis. Over die twee consequenties nog jets
meer.
Het is zeker niet zo, dat iemand, die bijvoorbeeld gekozen heeft voor
het Europese Federalisme, ook met dwingende noodzakelijkheid zou
moeten komen tot bepaalde federalistische voorstellen ten aanzien van
de Belgische Staat. Er zijn Europese federalisten die ook het Belgische
Federalisme voorstaan. Er zijn er ook andere. En er zijn tenslotte eveneens Vlamingen en Walen die Belgie wel federaliseren willen, maar
Europa niet. Kortom: er is geen universeel „systeem - , dat noodzake
lijkerwijze alle federalisten in alle gevallen tot dezelfde consequenties
brengen moet.
W61 echter meen ik, dat men zich niet rechtmatig federalist kan
noemen, in welk verband dan ook, wanneer men niet erkent, dat er een
evenwicht gevonden moet worden tussen de noodzaak van samengaan
en de noodzaak van zichzelf-blijven in het grotere verband. Een separatist is geen federalist, nooit. Een unitarier is het evenmin, ook al
draagt hij geen baard in U-vorm. Ja, ik ben ervan overtuigd, dat een
Fransman bijvoorbeeld, die niet bereid is, in zijn eigen land een grote
mate van interne decentralisatie toe te passen, óók geen Europees federalist zijn kan. Hij zal toch ergens blijven steken in de gedachtengang van de zogenaamd „een en ondeelbare Republiek" en hij zal om
die reden grote weerstanden hebben tegen sterkere gemeentelijke en
provinciale autonomie binnen Frankrijk — maar tevens zal hij maar
niet kunnen begrijpen, hoe men een Verenigd Europa bouwen kan,
zonder dat men overgaat tot een Europese eenheidsstaat.
Conclusie: het Federalisme is niet de gouden sleutel waarmee men
alle deuren opent en nog minder een toverstaf waarmee men automatisch de oplossing vindt voor alle politieke vraagstukken. Maar het is
wel een gedachtengang, die bepaalde extreme staatsvormen uitsluit.
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Het is, ik herhaal het, gêên ideologie en gêên stelsel. Het is, zoals Denis de Rougemont het uitdrukte in het Europese congres van Montreux
in de zomer van 1947, een politieke levenshouding. Een politieke levenshouding, voegen wij eraan toe, die zich beter laat kenschetsen
door wat ze zonder reserve afwijst, dan door wat ze te alien tijde zou
voorstaan. Ze zoekt samenballing van krachten waar nodig — in welke
vorm dan ook: dat hangt of van de mogeiijkheden. Ze zoekt ook de
verscheidenheid van de afzonderlijke mensengemeenschappen, en vindt
haar vreugde in die bonte veelvormigheid. Daar waar de Franse jacobijnen — maar ook de aarts-centralist generaal Franco — de oorlog
hebben verklaard aan de eigen gewestelijke talen (Baskisch en Catalaans in Spanje, Provencaals, Bretoens, Vlaams en Elzassisch in Frankrijk) , daar doen de federalistisch-gezinde Zwitsers alles om een taal
als het Rhetoromaans met zijn minieme omvang, Loch levend te houden.
Centralisten en jacobijnen stoten wanhopig tegen het vraagstuk der
nationale „minderheden - . Federalisten echter trachten een oplossing
te vinden, die de saamhorigheid waarborgt en het eigen karakter der
groepen eerbiedigt.
Dat vergt de bereidheid tot compromis. Daarover enkele opmerkingen, want voor menigeen heeft het begrip „compromis" een onaangename bijsmaak, alsof het te maken had met beginselloosheid.
Allereerst moet dan worden gezegd, dat het Federalisme er van uitgaat, dat de gemeenschap die leeft binnen een bepaald staatsverband
niet homogeen behoeft te zijn om zich solidair te gedragen. Laat ons
ook hier weer het Zwitserse voorbeeld nemen. De Zwitser weet, dat,
ook binnen dezelfde taaigemeenschap, grote verschillen bestaan tussen,
bijvoorbeeld, de conservatieve, overwegend katholieke, agrarische „ Urkantone- en de overwegend protestants-gezinde, industriele en dynamische inwoners van Zurich. Het is dus normaal en onvermijdelijk,
dat de politieke reflexen van zulke groepen ver uiteen lopen. Wat kan
men daar dan doen? Men kan elkaar bekogelen met heftige redevoeringen. Maar de ervaring van generaties heeft geleerd, dat men daardoor niemand overtuigt, integendeel, dat men daardoor de verschillen
alleen maar op de spits drijft. Men kan ook de ander laten praten en,
als ieder uitgesproken is, eenvoudig stemmen. Maar dat kan fatale
gevolgen met zich meebrengen. Immers, een groep die voortdurend in
de minderheid gedrongen wordt en alleen nog maar protesteren kan
tegen het meerderheidsbeleid, zal zich tenslotte gedoemd zien, op de
een of andere manier tot secessie over te gaan en zich terug te trekken
uit het openbare leven. Aldus schept men permanence frustratie-gevoelens, en stelt men een premie op het separatisme. Dus: ook de wis-
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kundige vaststelling van stemmen-aantallen brengt geen oplossing. De
federale democratie echter gelooft niet in het absolute recht van een
meerderheid om te regeren tegen de minderheden in. Wil men, als heterogene doch solidaire bevolking, blijven samenleven in echte coexistentie en niet in een voortdurende staat van latente burgeroorlog, dan
moet men niet zoeken, gelijk te krijgen, maar een compromis vinden,
dat voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. Het respect voor de anderals-ander vereist de bereidheid om te luisteren en na te gaan, waar men
tot overeenstemming komen kan. Echter: de minderheid kan zulk een
eerbied niet verwachten als ze zelf niet afziet van iedere sabotage. Van
beide zijden moet de wil bestaan om tot elkaar te komen. Daarom is
het Federalisme in zijn wezen nooit extreem, want extreme standpunten
zijn altijd die van een minderheid, en extremisten zijn nooit bereid tot
het compromis dat het hart is van de federalistische levenspraktijk.
Het Federalisme gaat er van uit, dat het normaal is, en zelfs wenselijk, dat de mensen-maatschappij is samengesteld uit onderling van
elkaar verschillende groepen, die hun eigen karakter behouden, maar
besloten hebben, enkele functies van het openbare leven gezamelijk uit
te oefenen. Vandaar, dat het Federalisme altijd iets heeft van de Januskop met het dubbele aangezicht: het ene kijkt naar de verscheidenheid, het andere naar de eenheid. Welk van beide aspecten de grootste
betekenis heeft, hangt van velerlei factoren of: van tijd en plaats, van
temperament en levensovertuiging.
Daar komt nog iets bij. Men kan een bepaalde federale oplossing voorstaan omdat men daardoor bepaalde concrete doelen beter bereiken
kan — en men kan het Federalisme verdedigen als beginsel. Een voorbeeld. Toen de Verenigde Staten van Amerika reeds bijna drie kwart
eeuw hadden bestaan, is er tussen de Noordelijken en de Zuidelijken
een conflict uitgebroken, dat tot een der bloedigste oorlogen van de
XIXe eeuw heeft geleid. De inzet van de strijd? De Zuidelijke Staten,
met hun grote plantages, meenden dat ze het economisch niet zonder
slavernij konden stellen, terwijl de industriele Noordelijke geloofden in
het stelsel van de loonarbeid. De eersten wilden, dat elke Staat voor
zich dergelijke problemen beslissen kon — de tweeden daarentegen
eisten een anti-slavernijwetgeving, die voor de gehele Unie geldig zou
zijn. Echter, er waren in het Zuiden ook tegenstanders van de slavernij,
die toch aan de kant van hun eigen Staten streden, omdat ze de aantasting van de eigen rechten dezer a fzonderlijke Staten verdedigd
wensten te zien. Zo iemand was bijvoorbeeld generaal Lee, de beroemde bevelhebber van de Zuidelijke legers, die persoonlijk al zijn eigen
slaven de vrijheid geschonken had, doch gruwde van de volgens hem
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schandelijke inmenging van Washington, de federale hoofdstad, in de
eigen zaken van het Zuiden. Tenslotte was voor hem dus de strijd niet
66n om een bepaald sociaal stelsel, maar een tussen de beide aspecten
van het Federalisme: eenheid en verscheidenheid . . . . waarbij hij dan
voor de verscheidenheid koos, voor de autonomie — ook al was hij het
oneens met de wijze waarop zijn mede-Zuidelijken die autonomie wensten te gebruiken tegenover de negers.
In zekere zin het omgekeerde zien wij thans in de Rhodesia's waar
de leider van de blanke bovenlaag, Sir Roy Welensky, een middenA frikaanse Federatie heeft gesticht, om geen andere reden dan omdat
hij meent, op die manier het blanke gezag beter te kunnen handhaven.
Hij is dus geen federalist uit politiek beginsel, maar uit raciale opportuniteit, terwijl Lee zijn federalistische overtuiging hoog hield tegen
de sociale opvattingen van zijn Zuidelijke landgenoten in.
Ik wil maar zeggen: Federalisme is niet zo'n eenvoudige zaak. Het
heeft twee kanten en kan daarom gebruikt worden voor velerlei bedoelingen. Het is in beide richtingen toegepast voor verschillende oogmerken. Dat is waarschijnlijk de oorzaak, waarom het nooit vorm gevonden
heeft in een grote, gesloten emotionele volksbeweging, zoals de grote
emancipatiebewegingen van de vorige en deze eeuw. Het is nuchter,
soepel en zakelijk en gericht op eerbied voor de menselijke werkelijkheid. Het vereist dan ook een grote mate van burgerzin en begrip voor
de werkelijke problemen van de openbare zaak.
Laat ons het eerlijk toegeven: de primitieve opvatting omtrent de
politiek is niet die van de verscheidenheid der staatsmachten, doch die
van hun concentratie in een hand. In de overgrote meerderheid van
culturen die de geschiedenis heeft gekend, is de machthebber tegelijkertijd wetgever en opperbevelhebber, tegelijkertijd hogepriester en
staatshoofd. Dat is begrijpelijk, want de natuurlijke neiging van de
mens is, om aan de dragers van de politieke macht ook een bijna goddelijke luister toe te kennen. In de Duizend en een Nacht is Haroenal-Rachid towel de Beheerser der Gelovigen als de absolute vorst. Zulk
een structuur is in het menselijke verleden niet de uitzondering, maar
de regel. De Europese beschaving heeft echter, met moeite en pijn, door
de eeuwen heen, zulk een uitzondering voortgebracht.
Zonder twijfel is dat te danken aan het Christendom, het in Kerkvorm georganiseerde geloof, dat voor het eerst de scheiding — althans:
de onderscheiding — van die beide gebieden, wereldlijke en geestelijke
macht, heeft geleerd en toegepast. Men zou hier diep in de geschiedenis
moeten teruggaan en eraan herinneren, hoe, in de eerste tijden van het
gekerstende Romeinse rijk en later, de leer werd ontwikkeld van de
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twee zwaarden, die van Paus en Keizer, waarbij de eerste zich het recht
voorbehoudt te oordelen over het gedrag van de tweede, ja, in geval
van nood de onderdanen zelfs ontslaan kan van hun plicht tot gehoorzaamheid. Macht wordt hier in evenwicht gehouden door macht, en in
deze rivaliteit van machten ontwikkelt zich de vrijheid.
Natuurlijk, ik wil de dingen niet mooier maken dan ze waren: in het
conflict tussen Keizer en Paus heeft heel wat menselijke naijver meegespeeld. Maar tenslottte is hier dan toch maar het beginsel vastgelegd, dat de politieke overheid ergens de grenzen van haar macht ontmoet; daar namelijk, waar ze de goddelijke wetten overtreedt en van de
onderdanen jets vraagt dat immoreel is; in dat geval is verzet tegen de
tyrannie geoorloofd en zelfs geboden. Zeker, de Kerk leert, dat de
overheid door God is ingesteld en dus normaal moet kunnen rekenen
op onderdanigheid. Maar, zoals gezegd: er zijn grenzen. Het moderne
absolutisme daarentegen ontkent juist de grenzen. Het kent maar een
enkele macht: die van de eigen totale, onbegrensde soevereiniteit.
Nog 66n opmerking in dit verband: die eigen rechten van de beide
overheden kunnen nooit, eens en voor altijd, worden vastgesteld. Ze
wisselen, al naar de omstandigheden. Als de Kerk in een periode van
expansie verkeert, kan het gevaar opdoemen van een clericalisering van
de Staat. Omgekeerd, wanneer de Staat erin slaagt, de Kerk min of
meer te onderwerpen, verliest deze haar vrijheid en wordt ze teruggedrongen naar het louter sacramentele, het louter geestelijke, het gebied
van de louter persoonlijke geloofsbelevenis. De omstreden gebieden
zijn dan: school, huwelijk en gezin enz.
Maar hoe dit probleem van Kerk en Staat in de Europese geschiedenis mag hebben geevolueerd, 66n ding is zeker: het heeft de Europeanen
eraan gewend, de meervoudigheid van het gezag te gaan beschouwen
als iets normaals. Wie met andere beschavingen in aanraking is geweest, weet, dat zulk een meervoudigheid bijna nergens als mogelijkheld, als denkbaarheid is aanvaard. Wij echter hebben eeuwenlang
kunnen steunen op de Kerk als de Staat onze vrijheid bedreigde en,
omgekeerd, op de Staat als we meenden, dat de Kerk ons niet voldoende vrijheid liet.
Hier ligt een groot, revolutionair beginsel, misschien het grootste
politieke beginsel dat in het Westen ontwikkeld werd: twee zwaarden
zijn er, twee gezagsbronnen bestaan er, en we zijn niet met huid en
haar overgeleverd aan 66n enkele despotie.
Daar komt nog iets bij. In de eerste eeuwen van het christelijk geworden Europa had zich de feodaliteit ontwikkeld, en deze was gegrondvest op de persoonlijke gebondenheid van een mens aan een an-
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der mens: de een beloofde de ander met lijf en goed bij te staan in de
ure des gevaars. In kleinere en grotere groepen kwam men samen rondom een bepaald machtscentrum, dat zijn macht begrensd zag door zijn
naburen. Zo ontstond een andere factor van veelvormigheid: een grote
bontheid van politieke verhoudingen, die dikwijls dreigde over te gaan
in bloedige anarchie, maar die toch behoedde voor absolutisme. Absolutisme immers is een modern verschijnsel, dat de Middeleeuwen
vreemd was.
Zo groeiden ook allerlei gecompliceerde stelsels die hun uitdrukking
vonden in juridische vormen. Geen enkele stad bezat precies dezelfde
stadrechten als een ander. En binnen elke stad had elk gilde weer zijn
eigen statuut, zoals het zijn eigen beschermheilige vereerde. De Middeleeuwen zijn een tijd van talloze vrijheden, privilegies, keuren,
schenkingen — „franchises - zegt men in het Frans, „fueros- noemt
men ze in het Spaans. Later dringt meer en meer het bewustzijn door,
dat de politieke heerser zijn wettigheid ontleent aan de bereidheid, die
men van hem eisen moet, om de rechten des lands en der landzaten
nauwgezet in acht nemen. Uit die gedachtengang komt een der oudste grondwetten van Europa voort: de Blijde Inkomste van Brabant,
waarbij het recht van de hertog om zijn ,goede steden" met vreugde te
betreden, afhankelijk wordt gemaakt van zijn gezindheid jegens die
steden, van de eed die hij zweert om de bestaande verworvenheden te
eerbiedigen. Aan deze middeleeuwse vrijheidstraditie, in haar wezen
veelvormig en dus federalistisch, ontleende de Nederlandse opstand van
de jaren 1560 zijn politieke rechtvaardiging. Men kan het nalezen in
de geschriften van Willem de Zwijger.
Misschien is iemand van oordeel, dat ik de wortel van de moderne
federale democratie een beetje heel diep heb gezocht in de geschiedenis. Ik meen echter, dat dit terecht was. Immers, de hier aangeduide
gedachtengang en praktijk — onderscheiding van Kerk en Staat, veelvormigheid in de politieke gezagsvorming — hebben, via de Nederlanden, weer de Engelse vrijheidstraditie beinvloed, ze zijn vandaar de
Oceaan overgestoken en hebben Noord-Amerika tot een Bondsstaat
gemaakt en tenslotte zijn ze daar in klassieke vorm tot uitdrukking gebracht in de Verklaring van de Rechten, waarop de Amerikaanse Republiek werd gebouwd.
Inderdaad: ik ben ervan overtuigd, dat de federalitische traditie de
echte oer-Europese vrijheids-traditie is, en dat het Franse Jacobinisme
met zijn tot het uiterste doorgevoerde centralisering en concentratie
van alle staatsgezag in een hand, niet tot vrijheid heeft gevoerd, maar
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tot militaire- en partijdictatuur. Onverschillig of deze dictatoriale partij
zelf oprecht geloofde, dat ze vrijheidlievend was.
Het is de vraag, in hoeverre vrijheid en vrede denkbaar zijn zonder
verscheidenheid van levensvormen, en in hoeverre die verscheidenheid
ruimte tot ontwikkeling vindt in een gecentraliseerde Staat. Immers,
zulk een gecentraliseerde Staat, zoals de jacobijnse en bonapartistische,
zal enerzijds een gewelddadige assimilatiepolitiek voeren tegenover alles wat niet „orthodox - is. Maar tevens zal hij zich moeilijk kunnen
schikken in het grotere verband van een volkeren-gemeenschap. Hij
onderwerpt iedere volksgroep aan zijn wil tot gelijkschakeling, maar
naar buiten toe wenst hij zich zelf niet to onderwerpen aan een hoger,
bovennationaal gezag. Nationalisme en centralisme behoren bij elkaar,
evenals decentralisatie en supranationaliteit. De vaders van de Amerikaanse grondwet hebben dat geweten, in de jaren 1780: een grote
continentale republiek kan slechts in vrijheid bestaan, als er een grote
mate van autonomie gelaten wordt aan de lid-staten van de Unie. Vrijheid wordt steeds bedreigd door het gigantische. Daarom moet de continentale integratie haar aanvulling vinden in een herleving van de
kleinere gemeenschappen: gemeenten en streek-kernen, taal- en yolksgroepen binnen het grotere geheel. Deze zijn de waarborg van onze
vrijheden, zoals de continentale eenwording waarborg is voor onze
toekomst als grote Europese wereld-mogendheid.

Blaise Pascal

D

H. ROBBERS S.J.

E 19e augustus 1662 's morgens 1 uur stierf te Parijs Blaise Pascal.

De laatste woorden, die hij na het ontvangen van de H. Teerspijze en het H. Oliesel gesproken had, vier en twintig uur tevoren,
waren: Moge God mij nooit verlaten 1).
Deze woorden molten voorop staan, nu de 300e verjaardag herdacht
wordt van het sterven van hem, die gevierd wordt om zijn betekenis in
de wis- en natuurkunde, om zijn apologetisch en polemisch oeuvre, om
zijn invloeden op theologisch en wijsgerig terrein en zijn literair talent.
Pascal leeft in de geschiedenis bovenal voort als een man van diepe
godsdienstzin. Vaak als wonderkind beschouwd, sterft hij nog Been
40 jaren oud ( geboren 19 juni 1623 te Clermont) , maar dan heeft hij
diep ingewerkt op het Franse geestesleven; in dat leven van de Franse
cultuur laat zich de religiositeit allerminst wegdringen. In kringen van
sommige wiskundigen heeft hij de naam vanwege een verkeerde interpretatie der woorden, die Pascals zuster Gilberte in de biografie van
haar broer schreef, dat hij al de stellingen van Euclides' meetkunde
zonder enige leermeester zelf gevonden had 2 ). Zijn onderzoekingen
omtrent de luchtledige ruimte naar aanleiding van de proeven van
Torricelli hielden indertijd de natuurkundigen bezig. Op technisch
gebied ontwerpt hij, twintig jaar oud, een rekenmachine, die hij in de
handel wil brengen. Hij wil deelnemen aan de uitvoering van het droogleggen der plassen van Poitou en aan het organiseren van een busdienst
met een karos. Maar zijn belangrijkste reputatie kreeg Pascal als auteur
van de Lettres Provinciales 3 ) en van de Pensees. Hierin en in zijn
Discours sur les passions de l'amour 4 ), zijn Memorial en in enkele
1) Vie de M. Pascal, geschreven door zijn zuster Gilberte Pdrier, in de editie van
L. La fuma Blaise Pascal, Pensees sur la Religion et sur quelques autres sujets, Dalmas, Paris, 1947, I p. 66.
2) Gilberte's bericht is te beperken tot de 32e stelling van Euclides, waarin het
gaat over de gelijkheid van de som der hoeken in een driehoek aan twee rechte hoeken. Vgl. Jean Mesnard Pascal, lliomme et l'Oeuvre, Hatier-Boivin, Paris, 1956, p.
19. Pascals vader wilde zijn zoon vak voor vak geheel laten beheersen en had hem
daarom nog niet in de stellingen der meetkunde ingewijd. Pascal is toen zelf met
enkele grondbegrippen aan het werk gegaan.
3) Gilberte spreekt in haar levensbericht over de Lettres au Provincial (iemand in
de „province - die op de hoogte moet worden gebracht van de meest actuele kwesties
der theologie).
4) Vgl. Diction. de Theol. Cathol. in voce: Pascal, (t. XI 2iêrne partie, col. 2079)
over de bestrijders van de authenticiteit der Discours.
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andere geschriften is de echte „mens" Pascal te vinden, waarin de man
van wetenschap, de diep-gelovige christen en de artist Pascal samen
verbonden gaan.
In dat Memorial tekende Pascal onmiddellijk op, wat hij in de nacht
van „vuur" (23 november 1654) bij zijn „conversion" beleefd beef t.
Zijn neef Etienne Pêrier vindt het na Pascals dood in diens kleding
ingenaaid. Paul Valery is niet begeesterd over die man, die zijn tijd
verliest met het innaaien van papiertj es in zijn zakken, toen het uur
sloeg om aan Frankrijk de roem te geven van de „calcul de l'infini" 5).

De mens Pascal
De hedendaagse Franse visie op Pascal wijkt of van de vroegere, de
19e eeuwse, door Chateaubriand geschetst en door Victor Cousin methodisch uitgewerkt, een visie die nog, ondanks velerlei reacties, door
menigeen heden wordt gedeeld. In Pascal ziet men dan een briljante
figuur, in alles excessief, die zich aan exacte wetenschappen wijdt ten
koste van zijn gezondheid, zich vervolgens helemaal stort in het mondaine salonleven van die dagen, en tenslotte zich met een soort fanatisme aan allerlei gestrengheden overgeeft. Beangst voor het zwijgen
der wereld en het mysterie der genade zou hij overrompeld zijn door
twijfels en zich uit dit ongeluk willen bevrijden door zich te werpen in
het geloof. Eigenlijk zou Pascal vooral een zieke man zijn, een „fou
sublime", zoals Voltaire en na hem Chateaubriand hem karakteriseerden. Zijn genie moet hij dan danken aan een uitermate nerveus temperament en aan een gehallucineerde verbeelding; hij schrijft in lijnen en
in koortstoestand 6).
Enige grondlijnen van deze tekening zijn ongetwijfeld raak getroffen,
maar het is meer werkelijkheidsgetrouw deze lijnen anders aan te vullen
om tot de gehele mens Pascal te komen.
Heftig is Pascal zeer zeker; aan de heftigheid van sommige figuren
uit de kring van Port Royal was die van Pascal verwant. Heftig valt hij
uit tegen de bestrijders van zijn conclusies over de luchtledige ruimte,
waaronder de Jezuleten Noel en Lalouère, heftiger nog tegen de Jezuieten, die het probabilisme in de moraal verdedigen; zijn heftige kritiek,
geladen met het besef van zijn superieur verstand, spaart ook zijn me5) Vgl. Diction. Theol. Cathol., a. art., col. 2081.
6) Deze samenvatting van de bedoelde schrijvers over Pascal geeft Mesnard a.w.
p. 168. Vgl. Dict. Theo!. Cathol., col. 2116. Grote bewondering voor Pascal klinkt al
in de titel van het boek van P. Humbert, Cet effrayant genie.... L'oeuvre scientifique de Blaise Pascal, Paris 1947. J. Steinmann, Pascal, 2e ed. Paris, 1961, p. 32 stemt
hiermee in; over de polemiek met P. Noel p. 49-51.
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destanders en raadgevers Arnauld en Nicole niet, die hem de leidende
ideeen en de te behandelen teksten uit de werken der casulsten voor
zijn Lettres Provinciales aanbrachten.
Maar die heftigheid is tevens een passie voor wat hij als de waarheid
beschouwt; het doet er dan niet toe of het gaat over het luchtledige of
over ter ondertekening voorgelegde formules, waarin onderwerping aan
uitspraken van kerkelijke instanties betuigd moet worden.
Is die rigoureuze heftigheid een gevolg van zijn opvoeding, waarin
de moeder ontbrak? In zijn: Pascal et Leibniz, Etude sur deux types de
Penseurs 7 ) wijst Jean Guitton op het verschil in opvoeding bij deze
twee denkers. Pascal verliest zijn moeder zeer vroeg en ontvangt van
zijn vader Etienne Pascal een mannelijke, abstracte, streng gesystematiseerde opvoeding; Leibniz verliest op zijn zesde jaar zijn vader en
wordt door zijn moeder grootgebracht op vrouwelijke manier zonder
veel systeemgeest.
In het korte leven van Pascal onderscheidt men een mondaine periode
(1652-1654) gevolgd door een „bekering-. Wat die „monde - in dat
mondaine leven aanduidt, laat zich niet met zekerheid nauwkeurig omschrijven; volgens de biografie van zijn zuster en die van haar dochter
Marguerite Pêrier mag hierin niet aan een onchristelijk gedrag worden
gedacht. Veeleer zou een bekommernis om tijdelijke zaken, een genieten
van het verkeer in de salons worden beduid. De kenmerken van die
mondaine geest zijn uit de geschriften van die dagen op te maken:
gehechtheid aan de wetenschap, gehechtheid aan roem, en het laten
voelen van zijn genialiteit.
Pascal is een uiterst gevoelig mens. Deze gevoeligheid toont zich in
hartelijke genegenheid voor zijn familie, zó zelfs dat hij zich een tijd
lang verzet tegen het intreden van zijn zuster Jacqueline in Port-Royal.
Warme genegenheid uit hij jegens de bevriende hertog van Roannez en
diens zuster. Gevoelig is Pascal bovenal voor „Dieu sensible au coeur".
Zijn Memorial is een liefdevol elan naar de God van Abraham, Isaac
en Jacob, de God van de godsdienst, niet der filosofen! Die gevoeligheid doet hem onrustig zijn met die Augustiniaanse onrust, omdat hij
wil rusten in God. Wordt die onrust om eigen heil geklaard door zijn
hoopvol vertrouwen op Gods barmhartigheid, het is een verwarringbarende onrust omtrent het heil van anderen, wanneer hij zich inleeft in
de ongelovige of de libertijn. In de mond van de ongelovige legt Pascal
de woorden: het zwijgen van die oneindige ruimten foltert mij. De
vlijmscherpe betogen der Provinciales tegen de door hem als lakse
7) Jean Guitton, Pascal et Leibniz, Etude sur deux types de Penseurs, Aubier,
Paris, 1951, p. 13.
51
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moraalopvattingen der molinisten beschouwde stellingen zijn te zien als
uiting van die onrust om het heil der mensen; die onrust valt als diepste
bewogenheid daarin te beluisteren.
Periodes van ziekten, afgebroken door een vroegtijdige dood, tekenen
dit bestaan, maar toch is dit leven zó actief en zó bewegelijk — hij reist
vaak tussen Parijs, Clermont en Rouen heen en weer en hij bezoekt
Poitiers en Dieppe en misschien Lyon —, dat het allesbehalve gelijkt
op het bestaan van een kamergeleerde met allerlei kwalen. Zulk een
ziekelijke figuur zou moeilijk het overwicht gehad hebben, dat Pascal
op tijdgenoten heeft uitgeoefend en nog steeds blijft uitoefenen op
talrijke geesten die hij tot zich trekt. Als man van wetenschap wordt
hij gezocht door beroemdheden: Mersenne en Huygens prijzen hem om
de vondst van zijn rekenmachine, Descartes heeft met hem een onderhoud (september 1647) over het probleem van het luchtledige, en Leibniz schrijft dat hij met hartstocht Pascals geschriften bestudeert en hij
heeft loftuitingen voor de elegante Lettres Provinciales en voor de
diepgang der Pensees 8 ). Wel betreurt Leibniz, dat die hoogst mathematische en metafysische geest verzwakte vanwege enkele geschriften
met stijf volgehouden meningen; Leibniz betreurt dat Pascal zich wijdde
aan theologische werken en zich overgaf aan gestrengheden, die zijn
bespiegelingen en zijn gezondheid schaadden.
Veel dieper dan als man van wetenschap heeft hij op talrijke mensen
ingewerkt vanwege die „theologische werken en die gestrengheden.
Helaas droegen die geschriften niet weinig bij tot een verdeeldheid
onder de katholieken tot nadeel voor de eenheid en liefde. Volgens het
getuigenis van de pastoor van S. Etienne du Mont in Parijs, P. Beurrier,
die Pascal tijdens zijn laatste ziekte en bij zijn dood bijstond, betreurde
Pascal die verdeeldheid en zag hij liever dat men streed tegen echte
ongelovigen dan onder elkaar 9 ). De ideeen die Pascal onder het yolk
bracht, hebben bij velen geestdrift losgeslagen maar ook heftige tegenspraak verwekt. Voor- en tegenstanders zijn het echter nagenoeg alien
er over eens, dat de stijl van Pascals geschriften een kunstenaar verraadt, die beschikt over rijkdom van vinding en frisheid van zeggingskracht. Zijn literair talent blijkt zowel als hij schrij ft over de stellingen
van Euclides, over het luchtledige en de „koddige" conclusies der probabilisten, als ook wanneer hij de mysterievolle aanwezigheid van God
in de zielen der rechtvaardigen, de macht der verbeelding en der rede,
liefde en dood bewondert.
8) Verwijzingen en citaten bij J. Guitton a.w., p. 21, 23 en 24. Vgl. J. Steinmann
a.w., p. 47, details over Descartes' bezoek.
9) Citaat bij L. Lafume a.w. I p. 22.
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De denker
Als groot „denker" heeft Pascal zijn plaats in alle verhandelingen
over de geschiedenis der wijsbegeerte. Maar hij is geen filosoof die een
samenhangend stelsel van gedachten voorhoudt. Veeleer laat hij als
profeet een wekroep horen om wat hij als de ware weg naar God ziet
te bewandelen. Is dit wijsbegeerte? Zelfs binnen de kring van erkende
Franse filosofen loopt de waardering voor Pascal als filosoof uiteen.
Henri Bergson en Victor Delbos zien in Descartes en Pascal de twee
voornaamste vertegenwoordigers van het Franse denken, al gaan ze
verschillende richtingen uit. Jacques Chevalier ziet in Pascal een groot
wijsgeer juist omdat hij zich bezig houdt met de vragen die een mens
aan zich zelf stelt in het aangezicht van de dood 10 ). Renouvier daarentegen beschouwde het denken van Pascal als te persoonlijk om hem de
naam van filosoof te laten verdienen. Em. Brèhier verklaart rondweg,
dat Pascal een geleerde en een apologeet is van de katholieke godsdienst, maar geen filosoof 11 ). In zijn bekend aforisme heeft Pascal zich
over de God der filosofen geuit, waarmee hij niet van doen wil hebben.
Als man van wetenschap heeft hij zich wel met enige problemen bezig
gehouden, die ook Descartes levendig interesseerden, maar Descartes
heeft toch, zo meent Pascal, te veel naar de stoffelijke dingen gekeken,
en te weinig naar het ene noodzakelijke, waarheen de echte liefde tot
wijsheid — de echte filosofie — de aandacht van de mens richt.
In deze uiteenlopende taxaties over de „filosoof" Pascal spreekt
ieders eigen opvatting omtrent filosofie mee. Had Pascal zelf kennis
kunnen nemen van deze zo verschillende beoordelingen betreffende zijn
waarde als filosoof, dan had hij wellicht 66n zijner Pensêes herhaald:
spotten met de filosofie, dat is waarlijk filosoferen 12 ). De talrijke Pensees die in de uitgave van Lafuma 13 ) bij elkaar zijn geplaatst onder het
hoofd „Philosophes- en waarin hij Stolcijnen en Phyrrhonische scepticisten tegen elkander uitspeelt (ertussenin staat: Descartes inutile et
incertain) doen vermoeden, dat Pascal aan het spotten is.
Niettemin willen we in een paar punten de plaats van Pascal in de
geschiedenis der „ideeen- aangeven; of dit al of niet filosofie mag
heten, wordt hier in het midden gelaten.
De idee die zijn wetenschappelijk onderzoek beheerst, is: er moet
10) Jacques Chevalier Pascal, London 1930, p. 14, vgl. J. Copleston S.J. A History
of Philosophy, vol. 4, Descartes to Leibniz, London, Burns Oates & Washbourne
Ltd., 1958, p. 154.
11) Em. Brdhier, Histoire de la Philosophie, tome II, I-iêre partie, Paris, Alcan,
1929, p. 129.
12) Pensees (ed. Bninschvicg), I, 4: se moquer de la philosophie, c'est vraiment
philosopher.
13) L. Lafuma, a.w. p. 171-175.
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worden uitgegaan van de ervaring. Descartes heeft een tijdlang de
deductieve mathematische methode op alle wetenschappen toepasselijk
geacht. Enige nuancering brengt later Descartes er toe om niet in alles
de geesteshouding van de mathematicus als het ideaal te zien. Pascal
geeft ook hoop op van de „esprit gêomêtrique - 14 ), maar als hoogste
wet geldt die alleen op eigen terrein. Voor de natuurkundige wijst hij
de a-priori-methode of en geeft de ervaring als enig uitgangspunt aan.
Daardoor is hij meer in overeenstemming met de sindsdien opbloeiende
natuurwetenschap dan Descartes. De door velen traditioneel aanvaarde
horror vacui, waardoor de luchtledige ruimte als onmogelijk werd beschouwd, wordt door Pascal overwonnen; in zijn beroemde proef van
de Puy-de-Dome, die beschreven wordt in: Re-cit de la grande experience de l'Equilibre des Liqueurs, een proef die hij herhaalt op de toren
van de kerk S. Jacques de la Boucherie met de vloeistofbarometer, is
aangetoond, zo schrijft hij, dat al die aan horror vacui toegeschreven
effecten te verklaren zijn door de zwaarte en de druk van de lucht. Een
esprit die juist te werk gaat op het domein van zijn eigen wetenschap,
wordt verkeerd en ondragelijk als hij op een ander domein optreedt. Bij
de beoordeling van de karakters van mensen en het behandelen van
zaken redeneert men niet met de princiepen van de „esprit gêomêtrique - , men moet hiervoor begiftigd zijn met de „esprit de finesse", die
de dingen met een enkele blik overschouwt.
De analyserende en deducerende rede (raison) is van uitnemend
belang in de mathematische operaties, maar de beginselen zelf van de
mathesis kunnen niet door deze raison gerechtvaardigd worden. We
zouden vervallen in het Pyrrhonisme, dat tot scepticisme wordt, omdat
het niet tot de beginselen, waaruit of waarmee men redeneert, als beredeneerde conclusies kan komen, zegt Pascal. Maar het hart (coeur)
neemt onmiddellijk waar met intuitieve zekerheid, dat er drie dimensies
zijn in de ruimte en dat er oneindig veel getallen zijn.
Al wat oneindig is, laat het wiskundig of goddelijk oneindig zijn,
wordt geschouwd met het hart, en het is overbodig en zinloos, als de
rede (raison) aan het hart rede-bewijzen (raisons) zou vragen omtrent
de eerste beginselen: le coeur a ses raisons que la raison ne connait
point 15 ). Het is echter even zinloos als het hart van de rede een aanvoelen (sentiment) zou eisen van al de stellingen die de rede bewijst.
De echte rationele methode (raison) is voor Pascal de mathematische,
niet die van Aristoteles en van de scholastiek, waarvoor Pascal, evenmin als Descartes, niet veel goede woorden over heeft.
14) Onder geometrie vallen bij Pascal zowel mechanica, arithmetica als meetkunde.
15) Pensees IV 277; vgl. 282.
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Pascal over de mens
Meer dan door rekenmachines, barometers en mathematische constructies is Pascal geboeid door de wetenschap over de mens, en dit
vooral Coen hij apologeet van de godsdienst werd. Wit Pascal weten
wat de mens is, dan gaat hij wederom beginnen met een beroep op de
ervaring. In de huidige tijd ziet men in Pascal dikwijls een voorloper
van het existentialisme. In de Pensees staan enige motieven die verwant zijn aan het hedendaags existentialisme: zich op de concrete situatie instellen, de „grandeur- en de „misêre- van de mens met de absurditeit van het niet-aangepast zijn aan het leven, de angst en de walg,
de noodzaak om een keuze te maken, nu we eenmaal ingescheept en als
geworpen zijn in het bestaan. Pascals veel omstreden weddenschapargumentatie (pari) is in deze sfeer te plaatsen: beschouwt men de
kansen en de voor- en nadelen van een leven met of zonder aanvaarding van het Godsbestaan, dan blijkt de keuze, die God in het leven
plaatst, de minst riskante. De noodzaak om God te aanvaarden acht hij
het duidelijkst waarneembaar in de leegte van het eigen bestaan, een
leegte die alleen door God te vullen is. De pessimistische klanken over
de mens zonder God, die in de Pens6es vaak te beluisteren zijn, vinden
bij menig existentialist een verre echo.
In Augustinus of Pascal existentialisme te zien „avant date" heeft
veel gewrongens vanwege de talrijke verschilpunten met de existentialisten van vandaag, die in hun verscheidenheid al zo moeilijk onder een
noemer zijn te brengen. De casuistische oplossingen om in concrete
levenssituaties de morele keuze te doen, heeft Pascal in zijn Lettres
Provinciales fel verworpen. Molinisme is voor hem synoniem met die
casuistiek, waarvan hij de Spaanse Jezulet Escobar de typische representant acht. In een nieuwere bestudering van Pascal werd onlangs,
niet ten onrechte, geschreven, dat Pascal een oppervlakkig molinisme
bestrijdt, maar een complexer, dieper molinisme niet kent 16 ). Ook
Steinmann, zo begeesterd voor Pascal, schrijft dat de bekommernis der
casuisten op zich niet laakbaar is: een wet is gemaakt om toegepast en
aangepast te worden; zij moet levend en soepel blijven. Hij geeft toe,
dat de Provincales een „sottisier- zijn, om de zaak in het belachelijke te
trekken, maar dat buiten die door Pascal gesignaleerde flaters en flauwiteiten de grote meerderheid van de door casuisten gegeven oplossin16 ) Mesnard a.w. p. 92, 93; Steinmann a.w. p. 121, 122. Het reeds vaker aangehaalde, zeer levendig en erudiet geschreven werk van J. Steinmann is in zijn luchthartige tekeningen van personen en meningen niet steeds onbetwistbaar, hetgeen ook
omtrent zijn talrijke exegetische werken werd opgemerkt. De „comedie van de Sorbonne" over de kwestie der genade wordt vergeleken met Moliere's Bourgeois gentilhomme; p. 114.
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gen door een gezond oordeel zijn ingegeven om de bedoelingen van de
morele of kerkelijke wetten nauwkeurig te vertalen.
Arnauld zou Bellarminus' opvattingen over de predestinatie bijna
kunnen overnemen; ja, Pascals optimisme, voortkomend uit zijn vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid, wordt zelfs een „molinisme
outre geheten 17 ). De auteur, die dit schreef in 1951, Jean Mesnard,
professor aan de Universiteit van de Saar, ziet de probabilisten wel
voornamelijk in de kleur die Pascal hun gaf: predikers van een lakse
moraal. Een „gezond" probabilisme zou ook door Pascal onderschreven
zijn, meent hij 18 ). Zoals er nog nauwkeurig onderzoek te verrichten is
omtrent de inspiratiebronnen van Pascals wetenschappelijke en godsdienstige opvattingen, zo is ook over dit thema nog veel te verwachten
van serene detailstudie over de toenmalige geschriften, tendensen en
groeperin g en.
Een der detailpunten, waarover onderzoekingen geschied zijn, die in
de laatste jaren enig resultaat bereikten, betreft de rangschikking der
door Pascal nagelaten aantekeningen, neergeschreven op met draden
tot meerdere bundels aaneengeregen papieren, waarvan vele blijkbaar
moesten dienen voor een ontworpen apologie van het christendom. Men
bestudeerde de historie van de eerste en volgende uitgaven van deze
manuscripten, die men kortweg als Pensees aanduidt 19 ), en de beginselen volgens welke de verschillende uitgevers tot de door hen gekozen
rangschikking kwamen. De originele tekst moet van die der onmiddellijk gemaakte kopieen worden onderscheiden. De bestudeerde fragmenten hebben nog niet al hun geheimen prijsgegeven, maar Louis Lafuma
kan zijn op veel eruditie steunende methode van rangschikking verdedigen met name tegen de volgorde in de meest verspreide uitgave van
Brunschvicg (eerste editie 1897), die geen verschil maakt tussen de
voor de apologie bestemde notifies en andere. Brunschvicg groepeerde
de Pensees in een volgens hem zo redelijk mogelijke ordening. De uitgave van Lafuma pretendeert niet het resultaat te zijn van een definitief
afgesloten onderzoek. Wellicht dat dit gedenkjaar van Pascals dood
een oogst oplevert van studies waardoor nieuw licht valt op het leven
en het werk van deze hoogst betekenisvolle figuur uit de wetenschappelijke, literaire en religieuze sfeer van het Frankrijk der zeventiende
eeuw.
) Mesnard a.w. p. 177.
17 ) Mesnard a.w. p. 96-97.
19 ) De eerste uitgave van 1670 droeg als titel: Pensees de M. Pascal sur la religion
et sur quelques autres sujets, en werd voorafgegaan door een voorrede van Pascals
oomzegger Etienne Pdrier.

Beschouwingen
rond het gymnasium

E. PELOSI S.J.

T N zijn prachtig opstel Op het keerpunt der onderwijsgeschiedenis schrijft Ph.
1 J. Idenburg 1 ) o.a. het volgende: „Er is geen sprake van dat onze tijd, indien
hij voorbereidend hoger onderwijs zou moeten inrichten voor de a.s. wetenschapsmens, het gymnasium in zijn huidige structuur zou voortbrengen. Wie de,
in de laatste vijftig jaren gegeven „motivering van de klassieke vorming" (zinspeling op het gelijknamige boek van A. J. van Duyvendijk, diss. Utrecht, 1955,
E. P.) op zich laat inwerken, ziet zich geconfronteerd met de min of meer geslaagde verdediging van de overlevering, geenszins met een pleidooi, dat uit een
weloverwagen bezinning op de behoeften en doelstellingen der hedendaagse
cultuur voortkomt. Dit is geen oordeel over de klassieke opvoeding als zodanig.
Het illustreert hoezeer het beeld van het verleden over ons onderwijs heerst".
Een uiting als deze roept zowel bij vat op als bedenking. Bedenking. Het lijkt
niet helemaal juist, het vraagstuk van het gymnasium op deze wijze te stellen.
Dit schooltype maakt, zij het ander wisselende verschijningsvorm, een eeuwenoud bestanddeel uit van onze West-Europese traditie en niemand kan in heden
of toekomst zichzelf zijn en blijven zonder ook op een of andere wijze zijn verleden met zich mee te dragen. Bijval. Inderdaad mist men maar al te vaak bij de
verdedigers van het gymnasium wat Idenburg noemt „een weloverwogen bezinning op de behoeften en doelstellingen der hedendaagse cultuur". Het heeft
niet zo heel veel zin welsprekend te wijzen op de voortreffelijke rol die het
gymnasium in vroegere tijden gespeeld heeft, thans gaat het am zijn verhouding
tot de tegenwoordige en de komende tijd: wat heeft het voor heden en toekomst
te bieden?
Wij willen trachten met zo min mogelijk voaroardeel, noch apologetisch noch
„anti", enkele gedachten te formuleren rand het vraagstuk van het gymnasium,
zoals dat de laatste jaren weer acuut geworden is. Wij willen ons hierbij beperken tot de wezenlijke dingen en ons niet verliezen in discussie over detailpunten.
Het gaat am de „klassieke opleiding" als zodanig, en of deze nog een adaequaat
middel is t.a.v. de opvoedingsdoelen van onze tijd. Van het ja of neen dat hierop geantwoord wordt hangt af, of zij zal blijven voortbestaan, en tevens de
vormgeving in de onderdelen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de vormgeving
in onderdelen een onbelangrijke zaak zou zijn, integendeel, en wij zullen er
terloops ook wet het een en ander over moeten zeggen. Maar discussie hierover
heeft geen zin als men het niet eens is over de veel wezenlijker uitgangspunten.
De wezenlijke vraag waar het om gaat is o.i. deze: wat willen wij eigenlijk met
de school, met het onderwijs? Welke doelstelling of doelstellingen streven wij
er mee na? Laten wij dus trachten op deze vraag een antwoord te zoeken, dat
ons enig licht m.b.t. het gymnasium kan schenken, of nauwkeuriger gezegd,
m.b.t. de klassieke opleiding zoals die aan het gymnasium plaats vindt, via de
bestudering dus van de klassieke talen.
1 ) In Gedenkboek voor Prof. Dr. Ph. A. Kohnstamm, J. B. Wolters, Groningen,
Djakarta, 1957, pp. 60-87. Het citaat op p. 74.

832

BESCHOUWINGEN ROND HET GYMNASIUM

Nu is de vraag naar de doelstellingen niet zo eenvoudig te beantwoorden.
Het zou niet veel moeite kosten een heel artikel te schrijven n.a.v. wat alleen
nog maar Nederlandse auteurs de laatste j aren over dit onderwerp gezegd hebben. Naast vele verwante of gelijkluidende meningen zou men ook op vele en
diepgaande verschillen stoten. Dit is niet zo verwonderlijk, want de vraag naar
de doelstellingen van de school hangt nauw samen met de vraag naar de opvoedingsidealen die ander ons leven en naar de trekken die het algemeen cultuurbeeld van onze tijd vertoont. Het is nog altijd zo geweest, dat de school, hoezeer
zij wellicht ook het algemene cultuurbeeld mede beinvloedt, toch ook wezenlijk
van dat cultuurbeeld afhankelijk is; elke cultuurperiode brengt de school voort
die aan de gegeven situatie is aangepast. De school — en haar doelstelling(en)
— is geen statisch gegeven, eens en voor altijd vastgelegd. Wij hebben de
school die wij zelf willen en telkens opnieuw maken. Wij gaan daarbij bewust
of onbewust uit van een mensbeeld, dat ons als ideaal voor ogen staat; van een
wereldbeeld dat ons orienteert over wat voor de inhoud van de school belangrijk
geacht moet worden. Het is duidelijk dat hiermede de deur openstaat voor vele
en diepgaande verschillen in opvatting. Toch menen wij dat er wel enkele zeer
algemene doelstellingen van het onderwijs aan te geven zijn, waarover weinig
verschil van mening zal bestaan. Wij zouden ze als volgt willen formuleren 2).
Met betrekking tot de leerling (om deze toch gaat het, in eerste en in laatste
instantie) kan men een tweevoudige doelstelling van het onderwijs onderscheiden, een persoonlijke en een maatschappellike. Krachtens de persoonlijke doelstelling is het onderwijs gericht op de persoonlijke geestelijke verrijking van de
leerling. Hierbij zou men in principe abstractie kunnen maken van wat hij naderhand in zijn maatschappelijk leven met deze verrijking doet, wat hij er, zoals
dat heet, naderhand praktisch aan heeft. Men kan het b.v. waardevol vinden
hem in te leiden in het wiskundig denken, ongeacht of hij naderhand verder
wiskunde zal gaan studeren, ongeacht of zijn latere beroep am de praktische
toepassingen van de wiskunde zal vragen, doch alleen al omdat kennismaking
met de wereld van het wiskundige denken de geest verrijkt en verdiept en een
stuk werkelijkheid van de menselijke cultuur en daarmee van de mens zelf ontsluit, dat alleen al am zich zelfs wille die kennismaking waard is.
Aan deze persoonlijke doelstelling kan een tweevoudig aspect onderscheiden
warden, als antwoord op de vraag waarin precies nu die verrijking bestaat, een
formeel aspect en een inhoudelijk. Let men op het formele aspect, dan komen
dingen aan de orde als de ontwikkeling van het kritische denken, de vaardigheid am zijn gedachten ordelijk uit te drukken enz. Op dit punt heeft de bekende formulering van Bolkestein, later nog enigszins aangevuld in het rapport van
de Commissie Jansen 3 ), tot nu toe vrijwel algemeen aanvaarding gevonden
Ofschoon ze naar onze mening nog vrij armelijk en ongenuanceerd genoemd
moet warden. Inhoudelijk gezien richt het onderwijs krachtens deze doelstelling
zich er op, de leerling systematisch in contact te brengen met de voortbrengselen
der menselijke cultuur. „Cultuur" wordt hier verstaan in ruimere zin en niet in
2) Waar het hier gaat om de problematiek rond het gymnasium staat ons in het
hierna volgende, wanneer wij spreken over het onderwijs, meer in het bijzonder het
intellectueel gerichte onderwijs voor ogen, en wel op het niveau van voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs.
3) Doelstelling van middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs en de wetsontwerpen Rutten. Rapport van de Commissie-Jansen, Den Haag, 1954, pp. 15-17.
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de beperkte betekenis, krachtens welke het woord ongeveer identiek genomen
wordt met esthetisch, muzisch, wetenschappelijk. De school tracht de leerling in
te leiden in de meest waardevolle of 'belangrijke gebieden van de menselijke
„cultuurproduktie", hem ermee vertrouwd te maken, inzicht er in te verschaffen,
hem er toe te 'brengen zich te identificeren met de daarin vervatte geestelijke
waarden, langs deze weg tot een 'beter bewustzijn van zichzelf te komen, meer
„mens" te warden. Het is duidelijk dat hierbii opvoedingsidealen, waarde-oordelen, levens- en wereldbeschouwelijk normatieve modellen in het spel zijn om
de keuze uit de overstelpende hoeveelheid cultuurgoed tot stand te brengen.
Misschien mag men zeggen dat het onderwijs, krachtens deze persoonlijke doelstelling en vooral m.b.t. het inhoudelijke aspect, voornamelijk op het verleden
gericht is, op de cultuurgoederen die de mens in zijn historie voortgebracht
heeft en waarvan de meest waardevolle en blijvende geestelijke vruchten telkens
opnieuw aan de jonge generatie moeten doorgegeven worden.
In een geheel andere richting wijst de maatschappelijke doelstelling van het
onderwijs. Hierbij staat de wereld, waarin de leerling thans leeft en waarin hij
na zijn schoolloopbaan te leven zal hebben, primair. Krachtens deze doelstelling
wil de school bereiken dat de leerling, wanneer hij haar verlaat, niet met twee
linkse handen in het leven komt te staan, maar georienteerd is over de problemen van onze tijd, weet wat er in de wereld om hem te koop is en weet, hoe
hij in deze maatschappij zijn weg moet zoeken en vinden. Ook hier weer het
tweevoudig aspect, inhoudelijk en formeel. Inhoudelijk: kennis van en inzicht
in de nationale en internationale structuren van onze tijd, begrip van de problemen die zich daarbij voordoen, vertrouwdheid met de verschillende aspecten die
voor de moderne samenleving van belang zijn enz. Ook de formele kant ontbreekt niet. Het gaat niet zo zeer om een zo uitgebreid mogelijke kennis van de
moderne feitelijkheid maar vooral om de inzichtelijkheid van deze kennis, onderscheidingsvermogen, het vermogen tot kritische stellingname t.a.v. de feiten,
de houding die men verwerft tegenover mensen en dingen (sociabiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel, bereidheid om aan het cultuurwerken van onze tijd deel
te nemen, vermogen tot samenwerken enz.). Oak hier is het duidelijk dat opvoedingsideaal en mensbeeld een belangrijke en pedagogisch beslissende rol
spelen bij de vormgeving aan het onderwijs.
Wij hebben in het voorafgaande afzonderlijk gesproken over de persoonlijke
en maatschappelijke doelstelling van het onderwijs. Dit zou aanleiding kunnen
geven tot misverstand omdat het de schijn kan wekken alsof het over twee verschillende dingen gaat. Dit is echter niet het geval. Het gaat slechts om de
onderscheiding van twee facetten van eenzelfde werkelijkheid, niet om de scheiding van twee realiteiten. De persoon van de leerling is niet denkbaar buiten
zijn maatschappelijk milieu en de plants die hij daarin inneemt en later er in zal
innemen. De maatschappij op haar beurt is geen abstractum dat buiten de personen omgaat. De personen vinden in haar de zinvolle voltooiing van hun mogelijkheden en capaciteiten. De maatschappij zelf hangt voor de mogelijkheden
en de innerlijke waarde van haar functionering wezenlijk of van de persoonlijke
kwaliteiten van haar leden. Deze wederzijdse betrokkenheid gaat veel verder
dan nut of doelmatigheid, ze is er een die het wezen van de beide componenten
raakt, ze is van existentiele aard. „Persoon" zegt „maatschappij" en omgekeerd.
Het gaat om slechts een werkelijkheid, gezien als een spanningsveld tussen twee
polen. Dit is voor ons onderwerp niet onbelangrijk. Er zijn er in de onderwijs-
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wereld nog al te velen, wie de schrik om het pedagogische hart slaat wanneer
men de opvoeding van de persoon in verband brengt met zijn maatschappelijke
bestemming. Natuurlijk erkennen zij, dat deze persoon eenmaal een plaats in de
maatschappij zal moeten innemen en dat hij daarop moet warden voorbereid.
Dit heeft echter voor hem iets van het karakter van een noodzakelijk kwaad.
Zij houden de maatschappij liefst zo lang en zo ver mogelijk uit de buurt; de
wetenschap, de kunst, de cultuur (in engere zin) am hun zelfs wil, dat is eigenlijk waar het op aan komt. Tegenover hem willen wij opmerken dat de mens
wezenlijk pas zichzelf kan warden in en door zijn verhouding tot de (lees: alle)
dingen random hem, dat hij pas „mens" wordt in en door het cultuurwerken,
in de ruimste zin. Wij zullen verderop nog zien hoe dit doorwerkt in de problematiek rand het gymnasium.
Wij willen thans op grond van het voorafgaande ons eigenlijke onderwerp,
het gymnasium, nader in het blikveld trekken. Wij hebben enige algemene
doelstellingen van het onderwijs omschreven. Laten wij hieraan het gymnasium
toetsen en zien welke conclusies daaruit volgen voor de plaats van het gymnasium in onze tijd.
De eerste vraag luidt: is de klassieke opleiding in onze tijd nog een adequaat
middel om het geschetste onderwijsdoel te bereiken? Zien wij naar de persoonlijke doelstelling als iboven omschreven dan moet het antwoord luiden: zeer
zeker kan de klassieke opleiding daartoe bijdragen. Dit schijnt weinig nadere
argumentatie te behoeven. Het is wel luce clarius dat de antieke literatuur een
groat aantal bladzijden bevat die niet zonder reden „klassiek" zijn gaan heten,
zowel om hun invloed als om hun vorm. Jonge mensen daarmee in aanraking
ibrengen, ze de schoonheid en diepzinnigheid van deze literatuur doen aanvoelen
kan niet anders dan een grate innerlijke verrijking voor hen betekenen. Oak als
ze, om welke reden clan ook, naderhand deze schrijvers niet meer ter hand zouden nemen, zou men deze verrijking niet meer kunnen wegcijferen. Het eenmaal doorleefde contact heeft zijn werk gedaan, de jonge geest getekend en iets
van zijn „innerlijk gezicht" bepaald. Alleen al de herinnering er aan kan een
kostbaar bezit voor het leven betekenen.
Toch is hier een enkele bemerking op haar plaats. Voareerst kan de klassieke
opleiding t.a.v. deze onderwijsdoelstelling geen monopoliepositie claimen, of
men nu het formele of het inhoudelijke aspect in het oog vat. Vanuit dit oogpunt gezien staat of valt de wereld beslist niet met het al of niet bestaan van
het gymnasium. De tweeduizend jaar van onze christelijke beschaving hebben
genoeg schoons, diepzinnigs en scherpzinnigs opgeleverd am een onderwijsprogram op te bouwen ook zonder de antieke schrijvers in originele tekst, waarbij de geestelijke verrijking van onze leerlingen volop aan haar trekken kan
komen. Vervolgens zouden wij uiting willen geven aan enige bezorgdheid of
de klassieke opleiding, zoals zij ten onzent feitelijk zich voltrekt, zich wel voldoende bewust is van de 'boven ontwikkelde onderwijsdoelstelling en dienovereenkomstig steeds welbewust en doelgericht de keuze uit het ibeschikbare materiaal maakt, en ook: of zij het gekozen materiaal uitdrukkelijk hanteert met het
oog op de doelstelling. Warden er niet te veel bladzijden uit de klassieke literatuur gelezen, die niets of uitermate weinig te maken hebben met de innerlijke
verrijking van onze leerlingen, maar alles met de voorbereiding op „geschikte
eindexamenstukjes" ? En wordt er aan de inhoud van het gelezene (ook als het

BESCHOUWINGEN ROND HET GYMNASIUM

835

met het oog op de doelstelling goed is) wel in voldoende mate die aandacht
gegeven die nodig is om de innerlijke verrijking te bereiken waarvan sprake
was ? Minister Rutten sprak destijds in zijn Onderwijsnota in eufemistische
bewoordingen van het „enigermate" verleggen van het accent van het filologisch-grammaticale naar de cultureel-historische aspecten. Wij zouden meer
zeggen dan wij kunnen verantwoorden wanneer wij anders spraken dan in termen van „bezorgdheid" en „ons afvragen". Het is uitermate moeilijk om in
deze aangelegenheid over concrete verantwoordbare gegevens te beschikken,
maar enige aanleiding tot een bezorgd zich afvragen is er dunkt ons wel.
Wij komen thans tot de maatschappelijke doelstelling van het onderwijs zoals
boven omschreven. Hier moeten wij op de gestelde vraag antwoorden: de klassieke opleiding schiet te kart; zij doet dit niet toevallig, maar uiteraard, omdat
zij inhoudelijk op deze doelstelling niet is berekend. Haar object is een voorbije,
in het historisch verschiet verzonken wereld. Het zich bezig houden met deze
voorbije wereld kan van eminente opvoedkundige, vormende betekenis zijn (wij
zullen het daar verderop nog over hebben) maar een ding kan het zeker niet:
de jonge mens op een aanschouwelijke en inzichtelijke wijze inleiden in de
situatie van zijn eigen en de naast-komende tijd. Het huidige mens- en wereldbeeld is een totaal ander dan dat van de klassieke oudheid. Kennisname van
die klassieke oudheid kan stellig bevruchtend werken voor het begrijpen van
veel elementen van de eigen tijd; maar zij is daartoe slechts een voorwaarde, de
rechtstreekse bestudering van die eigen tijd vervangen kan zij niet. Men heeft
dit dan ook reeds rinds lang aangevoeld. Toen de H.O.-wet het gymnasiaal
onderwijs regelde, was dit dan ook niets anders dan de oude zgn. latijnse school
in een (toen) modern kleedje steken. Men begreep, dat voor een jonge mens
van die tijd nog andere cultuurgebieden ontsloten moesten warden dan alleen
de klassieke oudheid, wilde hij in de wereld zijn weg kunnen vinden. Nog veel
later nam het gymnasium de concurrentie op met de H.B.S. door een B-afdeling
te stichten: het was dezelfde gedachte van aanpassing. Ongetwijfeld heeft men
beide malen gedacht, de steen der wijzen gevonden te hebben. Er is echter reden
om zich of te vragen of met deze (onvermijdelijke!) aanpassingen de narigheden niet pas recht begonnen zijn. Vooreerst is het gymnasium er nooit in geslaagd een werkelijke synthese te scheppen en een eenheid te brengen tussen zijn
oorspronkelijke inhoud en de nieuw toegevoegde elementen. Oud en nieuw zijn
tot op de dag van vandaag steeds los naast elkaar blijven staan. De eenheid van
leerplan was en bleef doorbroken; de atomisering had Naar intrede gedaan en
heeft zich in stijgende mate tot op onze dagen gehandhaafd, een uitgesproken
minus-punt, gezien vanuit het aspect worming. Dat het gymnasium een soortgelijk verwijt (en in verhevigde mate) kan richten tegen het leerplan van zijn
rivaal, de H.B.S., doet weinig ter take en verbetert in geen enkel opzicht zijn
eigen positie. Waar het om gaat is, dat het gymnasium de oorspronkelijke gerichtheid van zijn leerplan verloren heeft en, wat erger is, dat het er zelfs niet
naar gestreefd heeft, een synthese, een nieuwe werkelijke eenheid te scheppen.
Integendeel, de geschiedenis van het gymnasium in de laatste honderd jaar
wordt veeleer gekenmerkt door een krampachtig pogen om toch maar zoveel
mogelijk van het oude en zo intact mogelijk te bewaren. Natuurlijk was dit
pogen tot onvruchtbaarheid gedoemd. Men kan in de historische ontwikkeling
de geleidelijke afbrokkeling stap voor stap constateren en er is geen enkele aanduiding dat dit historische proces in het jaar 1962 opeens tot stilstand zal ko-
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men, ook niet als men nu luide verklaart, dat de uiterste limiet bereikt is en dat
er geen centimeter meer af kan zonder het bestaan zelf van het gymnasium in
dodelijk gevaar te brengen. Die ene centimeter zal er natuurlijk vroeg of laat
ook afgaan; de jammerklachten zullen zich herhalen . . . . tot er de dood op
volgt. Tenzij men zich weet te bevrij den van de paniekstemming van „met de
rug tegen de muur" en het oude erfgoed op een waarlijk andere en nieuwe
wijze in het moderne onderwijs weet te integreren.
De gang van zaken als zojuist geschetst ligt — en dat is onze tweede bemerking m.b.t. het begin van de narigheden — heel nuchter belichaamd in de moeilijkheid am alles wat er nu eenmaal op een modern gymnasium geleerd moet
warden, in een redelijk urenaantal ander te brengen. Al de nieuwe „aanwinsten" eisen nu eenmaal tijd, en het aanleren van twee klassieke talen eist bijzonder veel tijd (het zijn nu eenmaal „moeilijke talen"). Voor gymnasium alpha
heeft men een althorns enigermate dragelijke oplossing gevonden, al is het ook
hier verre van ideaal: wie kan er juichen over het aantal uren dat beschikbaar is
voor de moedertaal, de moderne talen en de geschiedenis, am maar niet ervan
te spreken hoe de exacte vakken en de „maatschappijvakken" er af komen (of
moet een alpha soms in deze dingen dan maar een analfabeet blijven?). Voor
gymnasium beta echter moeten wij ronduit bekennen, in een slop te zijn geraakt.
De idealisten zeggen (en vanuit idealistisch, of vooral abstract gezichtspunt,
terecht) dat het de mooiste vorming geeft die bestaat. Meer realistisch de zaak
beziende zouden wij hier tegenover willen stellen: gymnasium beta is (voor
veruit de meeste van zijn leerlingen) een onding. Aileen universele geesten zijn
in staat deze uitgebreide opleiding met vrucht te volgen. Maar hoeveel van die
universele geesten zijn er? En men bouwt een schoolsysteem niet voor de universele geesten maar voor de redelijk goede middelmaat. Dat men daarnaast aan
de weinige universele geesten die het mensdom telt, ook nog deze universele
mogelijkheid biedt, uitstekend, graag. Maar de „koppelverkoop", am met Prof.
Dr. A. de Groot te spreken, waarmee ook aan de gewoon begaafde dit schooltype wordt opgedrongen, kan niet spoedig genoeg een einde nemen. Wij voor
ons zullen er geen traan om laten, wanneer gymnasium beta in zijn huidige
constellatie en positie binnen ons onderwij sbestel snel ter ziele gaat. Wij hebben
zojuist gesproken over het „met vrucht volgen" van deze tak van het gymnasium. Wij zouden de nadruk willen leggen op deze uitdrukking, want daar gaat
het juist om: „met vru.cht". Te volgen is het nog wel: men balanceert op het
slappe koord, struikelt eens naar links, dan weer naar rechts, plaatst zoals dat
heet zijn onvoldoendes op zo economisch mogelijke manier en sleept tenslotte
met behulp van de welwillendheid van examinatoren en gecommitteerden ook
nog wel een einddiploma in de wacht. Maar wat heeft dit alles met „vorming"
te maken? En kan de maatschappij de voor haar functionering nodige krachten
niet langs gezonder wegen betrekken?
Het geheel overziende zijn onze conclusies kort samengevat de volgende.
De klassieke opleiding op zich genomen beantwoordt, vanuit het maatschappelijke onderwijsdoel gezien, onvoldoende aan de behoefte van onze tijd en
behoeft aanvulling. Die aanvulling is gekomen maar op een wijze die tot veel
narigheid aanleiding heeft gegeven: de eenheid van leerplan is doorbroken
zonder dat een werkelijke synthese tussen oud en nieuw tot stand is gekomen;
de aanvulling leidde tot het overladen B-program.
Op gymnasium A is de klassieke opleiding het meest zuiver bewaard geble-

BESCHOUWINGEN ROND HET GYMNASIUM

837

y en, maar men kan zich met recht of vragen of de aanvulling, nodig met het oog

op de maatschappelijke doelstellingen voor onze tijd, er wel voldoende tot haar
recht komt. Is de opleiding niet te eenzijdig? En als men de aanvulling „op
peil" zou brengen, bliift er dan nog voldoende tijd over voor de klassieke opleiding in de vorm zoals zij tot nu toe werd geconcipieerd ? Deze vragen behoeven stellig nadere bestudering.
Na de bovenstaande, in sommige opzichten nogal kritische ibeschouwingen
over de klassieke opleiding is het op zijn plaats, enige aandacht te schenken aan
de vraag of zij niet onvervangbare waarden in zich bevat, die wij in ons Westeuropees cultuurleven niet verloren mogen laten gaan. Wij zouden dan moeten
wijzen op een eigenschap van de klassieke beschaving, welke zij met geen enkele
andere oude cultuur deelt, dat zij nl. de bron is van onze Westeuropese cultuur.
Dat is zij in deze bijzondere zin dat ze niet alleen een paar tientallen eeuwen
terug ligt in het verleden als uitgangspunt voor een lange in de tijd uiteengespreide historische ontwikkeling, maar — en daar ligt het bijzondere in — in
die zin, dat ze nog steeds voortleeft als integrerend geestelijk ibestanddeel van
onze eigen tijd. De klassieke oudheid heeft in vele opzichten categorieen van
denken en voelen voortgebracht die nog steeds de onze zijn; zij heeft gedachten
en begrippen geformuleerd en inhoud gegeven die nog steeds in ons eigen denken voortleven en ons geestelijk gericht, onze innerlijke levensstijl bepalen; zij
ligt niet alleen in de tijd achter ons maar leeft nog steeds in het heden voort en
is in ons denken en voelen innerlijk present; zij is nog steeds heden en het
heden is nog steeds (dat) verleden. Het is een verbondenheid van innerlijke
identiteit, niet alleen van historische causaliteit. Mogen wij in ons vormingssysteem dit gegeven verwaarlozen door de klassieke opleiding te laten vallen?
Verwaarlozen mogen wij het stellig niet. Iedere tijd die zichzelf respecteert
zal zich, tenminste in zijn intellectuele elite, van zijn verleden bewust moeten
blijven, zeker van een verleden in de zin als zojuist geschetst. Hij zou anders
ophouden zich bewust te zijn van eigen bestaan en wezen. Het is voor de mens
steeds een eminente cultuuropgave, zich bewust te maken wie hij is, wat er in
hem (voort)leeft, welke zijn geestelijke structuur en inhoud is. Maar dit algemene beginsel geeft nog geen direct antwoord op de vraag of — in ons geval
— de klassieke opleiding in haar traditionele vorm dan ook steeds deel moet
blijven uitmaken van ons vormingssysteem en met name van ons stelsel van
voortgezet onderwijs. Wij zijn geneigd te denken dat in onze tijd duidelijk
symptomen waarneembaar zijn geworden, die op een koerswijziging duiden: de
mogelijkheid dat niet de bezinning zelf op ons (klassieke) verleden verdwijnt,
maar wel dat de wij ze waarop die bezinning plaats vindt andere wegen zal gaan
dan de traditionele. Wij hebben boven al gewezen op enkele praktische aspecten
van deze zaak (de nuchtere vraag of er wel voldoende tijd overblij ft binnen het
beschikbare kader, de vraag naar de overladenheid van het leerprogramma).
Daarnaast zou er nog een andere beschouwing over gehouden kunnen worden,
waarmee wij dan willen eindigen.
Het lijkt ons zeer wel mogelijk dat alles wat wij 'boven over het probleem van
het gymnasium gezegd hebben, schromelijk aan de oppervlakte blijft en in het
geheel niet tot de kern van de zaak doordringt. Ligt het probleem niet veel
dieper ? De cultuur, het mensbeeld, waaruit het gymnasium is voortgekomen, is
een voorbije cultuur, een mensbeeld waarmee wij afgerekend hebben. Kan het
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gymnasium in zijn traditionele vorm dan nog wel een school voor onze eigen
tijd blijven ? Moeten dan ook niet de waarden, die het tot nu toe belichaamd
heeft en welke wij ook in de toekomst niet verloren willen doen gaan, een
nieuwe, aan onze eigen -6'0 aangepaste belichaming gaan vinden?
Misschien meent de lezer hier een tegenspraak te vinden met wat wij zeiden
over het voortleven van het klassieke verleden in het heden. Ten onrechte, want
dit voortleven van het oude sluit niet uit, dat wij tevens „nieuw" en anders zijn
geworden. Dit is niet een cumulatief proces van kwantitatieve vermeerdering,
maar een innerlijke kwalitatieve omvorming. Hellas en Rome leven inderdaad
in ons voort, maar wij zijn geen Greco-Romeinen. Wij zijn mensen van de 20ste
eeuw, in wie ook weer geheel nieuwe waarden tot ontwikkeling zijn gekomen,
die wij in een synthese (trachten te) beleven met ons verleden. Misschien mogen wij hier (met alle annexe tekortkomingen) het beeld gebruiken van kind
en volwassene: an en clezelfde persoon, en toch, hoe verschillend!
Het komt ons voor dat wij, om nogmaals met Idenburg te spreken, op een
keerpunt van de geschiedenis staan 4). Achter ons ligt een eeuwenlange periode,
waarin, met allerlei varianten, het ideale mensbeeld de duidelijke kenmerken
droeg van een individualistische persoonlijkheidscultuur. Nastrevenswaardig
ideaal was de grate, uitzonderlijke, eenmalige persoonlijkheid. Feitelijk was
cultuur synoniem met de „Cultuur", en deze „Cultuur" dan in beperkte zin
verstaan: artistiek en wetenschappelijk (wel te verstaan: in de zin der oude
huma.nisten). Voor de gewone dingen van alle dag was in deze „Cultuur" geen
plaats en de „gewone man" had er geen deel aan, zo min als de „Cultuur" en
haar dragers zich om hem bekommerden, tenzij dan in zover hij nodig was om
in de bevrediging van de alledaagse menselijke behoeften te voorzien en om de
dragers van de „Cultuur" hun „Cultuur"-beoefening mogelijk te maken. De
„Cultuur"-drager leefde met enkel geestverwanten zijn zelfgenoegzaam leven
‘binnen de gesloten hof van zijn uitgelezen geestelijke waarden. Uit deze cultuurperiode is het gymnasium voortgekomen en zijn leerobjec-t, de klassieke
oudheid, sloot daarbij wonderwel aan, of liever omgekeerd: deze periode sloot
in haar cultuurpatroon nog altijd wonderwel aan bij dat van de oudheid.
Deze cultuurperiode heeft echter haar tijd gehad. De ontwikkeling van de
moderne wetenschappen, zowel de natuurwetenschappelijke en de sociale als de
menswetenschappen hebben ons wereldbeeld totaal gewijzigd en daarmee ook
het beeld van de mens, die in deze nieuwe wereld moet leven. Niet meer de
weelderige uitbloei van de hoogst eigen persoonlijkheid is het ideaal: wij hebben
al te gevoelig ervaren dat het geluk van de mensheid daarmee allerminst gegarandeerd is. Wij zijn meer gevoelig geworden voor de sobere, van alle bij produkten ontdane kern van de persoon, datgene waarin ten diepste ons menszijn
is gelegen, onze innerlijke vrijheid en onze verantwoordelijkheid niet alleen
voor onszelf maar, evenzeer, voor de medemens, wie hij ook moge zijn. Ons
begrip cultuur is verruimd en wij zijn ons er meer van bewust geworden dat het
een eminent cultuurwerk is, de wereld rondom ons heen leefbaar te maken, ook
voor de minste ander ons, en die wereld dienstbaar te maken aan onze behoeften en bedoelingen. Wij zijn op weg om te begrijpen, dat wij daarbij niet alleen
4) Zie voor het volgende o.a. Idenburg, art. cit.; Romano Guardini, Ende der Neuzeit, Basel, 1950; R. Kwant, Het arbeidsbestel; een studie over de geest van onze
samenleving, Utrecht, 1957; id. De ontmoeting van wetenschap en arbeid, Utrecht,
1958.
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staan, in de superioriteit van onze eigen persoonlijkheid, maar dat alle cultuurwerken gemeenschappelijk werk van ons alien samen is, waar iedereen een in
zijn soort unieke, onmisbare en te respecteren plaats inneemt. Wij zijn op weg
om te gaan begrijpen dat alle cultuurwerken, ook dat in de „materiele" cultuur
(maar wat toch ook altijd een stuk geesteswerk blijft), een ons van boven gegeven opdracht is, waarvan de vervulling de waardigheid van de menselijke persoon tekent.
Natuurlijk is bovenstaande schildering niet van zwart-wit vrij te pleiten. Maar
het lijkt ons onbetwistbaar dat er een verschuiving in de aangeduide zin heeft
plaats gehad en nog steeds in gang is. Historisch staat het vast, dat het gymnasium zijn wortels heeft in de eerst beschreven periode. Kin het anders, dan dat
met de verschuiving van waarde-belevingen zijn bestaan problematisch wordt?
Het gaat in de discussies rond het probleem gymnasium in de grand van de
zaak dan oak helemaal niet am wel of geen grieks op beta, am wel of geen
latijn in de brugklas, om al of niet een of een paar nieuwe vakken op de rooster,
om een jaar korter of langer frans e. d. Het gaat am het gymnasium zeif, in zijn
totaliteit. Het gaat er om of het, als duidelijk produkt van een voorbije tijd, zal
kunnen 'blijven voortbestaan in een nieuwe tijd, die geestelijk zo geheel anders
gestructureerd is dan het verleden.
Persoonlijk geloven wij van niet. De geschiedenis van de laatste eeuw geeft
daarvoor trouwens al te duidelijke aanwijzingen. Nog nooit hebben „rug-tegende-muur"-kreten een historisch proces kunnen stuiten, al kan de pijnlijke overgangstijd lang duren. Wat wij nodig hebben zijn intiatief- en fantasierijke lieden die ons weten te vertellen hoe de ideele waarden, die in het traditionele
gymnasium besloten liggen en die voor het zelfbewustzijn ook van onze moderne tijd noodzakelijk zijn, in nieuwe en waarlijk aangepaste onderwijsvormen
belichaamd kunnen warden.

Landbouwgemeenschappen
in de Po-delta
DR. ING. PIERLUIGI GIORDANI

E wetten voor de landhervorming in de Po-delta 1) zijn van toepassing op
D
de gebieden tussen Ferrara en de Adriatische kust, van Cervia tot Chioggia. Zij betreffen dus niet alleen de eigenlijke delta van Italie's grootste rivier,
maar een veel breder territorium, dat ander vier provincies ressorteert: Ferrara,
Ravenna, Rovigo en Venetie.
De grondlijnen welke de Organisatie voor de Kolonisatie van de Po-delta in
uitvoering van deze wetten volgt, vloeien logisch en direct voort uit de heel
speciale agrarische en sociale toestanden in deze streken. Enerzijds werden de
gronden reeds vroeger met alle mogelijke middelen bewerkt volgens ver doorgedreven produktiviteitsvoorschriften, maar nog steeds zijn ze gekarakteriseerd
door grate verschillen in vruchtbaarheid. Van de andere kant is de bevolking
hier permanent door een verregaande werkeloosheid bedreigd: haar dichtheid
overtreft verre de vraag uit de agrarische sector. Het was dus nodig de reorganisatie van de grondcultuur en de produktiemogelijkheden vender op te voeren,
en daarom, door middel van een herverdeling, tegemoet te komen aan het verlangen van een za groat magelijk aantal arbeiders am hun grand zelf in bezit
te hebben. (Het fenomeen van de landvlucht was in dit gebied ten tijde van de
herverdeling absoluut onbeduidend).
Om de produktiviteit zo hoog mogelijk op te voeren, moest men overgaan tot
de vorming van autonome eigendommen, die kleine, verspreide gezinsbedrijven
zouden zijn. Dit was het enige middel om de arbeidszin en het initiatief van de
nieuwe eigenaars en hun gezin te stimuleren. In tegenstelling tot de sterke solidariteit, welke karakteristiek was voor de syndicale strijd in het verleden, is de
mentaliteit van deze boeren immers uitgesproken individualistisch.
In de gegeven situatie heeft de Ente Delta Padano zich primair ten doel
gesteld, door middel van een grondverkaveling, echte landbouweenheden in het
leven te roepen, van beperkte omvang, maar organisch en functioneel ingericht,
am aldus een rationele exploitatie volgens de normen van een goede agrarische
techniek mogelijk te maken. Verder wil zij de ontwikkeling en uitbreiding van
de veestapel bevorderen, ten einde een voldoende economische stabiliteit te
vestigen, die de wisselende marktbehoeften op bevredigende wijze opvangt.
Gezien de produktiviteitsverschillen van de aan te wijzen gronden, ging men
in concreto over tot verkaveling volgens typische ontwikkelingsnormen. Twee
leidende ideeen zaten hierbij voor: omschakeling van de gronden, en technische,
economisch-financiele en sociale hulp aan de bevolking.
Het programma van grondomschakeling is praktisch voltooid. Voor elke
landbouweenheid omvatten deze werken: 1. de bouw van een volledige 'mew,
1) Door deze wetgeving werden verenigingen, waaronder de Ente Delta Padano,
gemachtigd over te gaan „tot onteigening, vergoeding, omvorming en toewijzing van
de gronden aan landbouwers". Het voorwerp van deze maatregelen waren de grote
landeigendommen, die voortdurend naar uitbreiding zoeken.
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d.w.z. woning, stalling, mestput en andere dienstgebouwen; de afmetingen en
de capaciteit van de verschillende elementen zijn uiteraard afhankelijk van de
grootte en de produktiviteit van de eigendom en van de samenstelling van het
gezin dat de grond krijgt toegewezen; 2. bestratingswerken tussen de verschillende hoeven; 3. aanvoer en verdeling van drinkwater en elektriciteit; 4. werken
om de terreinen te revaloriseren en te testen. Volgens deze criteria werden in de
Po-vlakte ongeveer 6000 landbouweenheden opgericht met een gezamenlijke
oppervlakte van ongeveer 37.000 ha.
De nieuwe eigenaars werken in cooperatieven die instaan voor onderlinge
hulp en voor de verschillende diensten. Een overkoepelend orgaan geeft aan de
verschillende coOperatieven, die zich vrij geassocieerd hebben, eenheid van leiding en de nodige instrumenten voor hulpverlening en bescherming op cornmercieel, financieel en technisch-economisch gebied. Verder zijn organismen
opgericht voor de verwerking van de produkten; voor de verkoop zorgt een
ander organisme van de tweede graad, een soort handelscoOperatie.
Aldus heeft zich een diep ingrijpende evolutie voorgedaan in de activiteit
van de Ente Delta Padano. Een streek die sociaal, technisch en urbanistisch
onderontwikkeld was, heeft zij omgevormd tot een gebied met een vrij goede
ontwikkeling (in sommige zones, die zich vooral met fruitteelt bezighouden,
kan men zelfs spreken van een zeer hoge produktiviteit). Van een organisme
voor een landhervorming is de Ente uitgegroeid tot een onderneming van economische ontwikkeling.
De dienstwijken
De structuur die men heeft aangenomen voor de nederzettingen berust dus
op een „geplanificeerde spreiding".
De dienstwijken vormen de vitale centra, functioneel te vergelfiken met de
kernen van stadswijken. Zij omvatten doorgaans een parochieel complex, een
sociaal centrum, vergaderzalen (b.v. voor de organisaties van de landbouwersjeugd), asielen, dispensaria, woningen voor de diensthoofden. De structurele
inplanting en de beperkte omvang van deze wijken, die zich inspireren op de
traditionele dimensies van zulke nederzettingen, bepalen vanzelf de architectonische schaal 2).
In het algemeen kat men zich bij de planning door twee hoof dbekommernissen leiden: de verhouding tot het omliggende landschap en de organisatie van
de wijk binnen zichzelf.
In de verhouding tot de omgeving streeft men naar een duidelijke profilering. Het landschap mist hier elk natuurlijk relief; het is tot het strikt essentiele
gereduceerd. Vandaar de behoefte aan een zekere individualisering en typering
van de inplanting. Wil men deze niet in het landschap laten verdrinken en ook
de eentonigheid vermij den, veroorzaakt door het herhalen van eendere bouweenheden, dan client men een gekarakteriseerd profiel te scheppen. Een centrum
waar mensen leven, moet „uniek" zijn, ook al kan een geplanificeerd experiment een zekere standaardisatie nooit helemaal vermijden. Binnen zichzelf moet
2 ) De verhoudingen van de verschillende wijken werden berekend op grond van.
indirecte criteria (schattingen en statistische gegevens) of van directe criteria (onderzoek van de lokale toestanden). De zones varieren van 1000 tot 1500 ha, cijfers die
ongeveer overeenstemmen met de geinteresseerde bevolking.
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de ruimte van de wijk vooral de indruk wekken dat men hier thuis is, dat hier
werkelijk het centrum van het gemeenschapsleven ligt. Het moet een omhullende, psychologisch geheel aanvaardbare ruimte zijn, waarin de indruk van loutere
instrumentaliteit en dienstbaarheid zo veel mogelijk wordt opgeheven. Het moet
een hart zijn.
De „levende ruimte" is hier natuurlijk niet zo continu als in een oude woonwijk, die mede gevormd is door ontelbare details van het leven van alle dag, en
door het artisanaal en residentieel levensritme.
In de dienstwijken zijn er school-momenten, Mis-momenten, T.V.-momenten.
Een zekere koelte, een zeker mechanisme is hier onvermijdelijk: het eigenlijke
leven speelt zich elders af; naar de dienstwijk begeeft men zich met een bepaald
doel, voor een bepaalde functie. Dit is natuurlijk een beperktheid, een onoverkomelijke 'beperktheid overigens. Maar binnen deze grenzen mag men zeggen
dat deze dienstwijken door de bevolking toch wel geaccepteerd zijn, zij heeft ze
zich eigen gemaakt. Vooral in de laatst opgerichte centra is een levendige belangstelling van de bevolking waar te nemen voor de ontwikkeling van het
toekomstige gemeenschapsleven. Dit zal wel mede te verklaren zijn door het
feit, dat de nederzettingen reeds van een zekere traditie profiteren. De vroegere
dagloner heeft zich inmiddels aangepast aan zijn nieuwe rol van zelfstandige
landbouwer en kleine grondbezitter; hij heeft zijn waardigheid en de economische voordelen van zijn nieuwe situatie geproefd. Hij is „ontwikkeld". Vandaar
een groter interesse en een kritische, maar daadwerkelijke belangstelling voor
de problemen van de gemeenschap, die de problemen van zijn eigen gezin heeft
opgelost en zijn eigen levensstandaard heeft verbeterd.
Het probleem van de kerk
Het probleem van de kerk in de Po-delta is een moeilijk probleem. De economische crisis is hier jarenlang gepaard gegaan met levensomstandigheden die
het naleven van strenge morele normen nu niet precies in de hand werkten. Het
is goed dit te beklemtonen: deze morele ellende vond haar oorsprong in de
structuur zelf van het grondbezit, in de isolatie van deze mensen, in de uiterste
armoede waarin ze leefden, in de zekerheid dat de toekomst steeds maar even
troosteloos bleef.
In deze omstandigheden vertegenwoordigde het kerkgebouw het enige element van differentiatie in een agglomeraat van huizen, dat echter geen „wijk"
vormde. M.a.w. de kerk was een „noodzakelijk" element, een anonieme kern,
waaraan de bevolking de functie van een „levenscentrum", van een „gemeenschapscentrum" kon toekennen; niet uit geestdrift voor de religie, veeleer uit
gewoonte, uit een soort psychologische en menselijke aanslibbingsbehoefte.
Daarom werden deze kerken gebouwd om tegemoet te komen aan een niet te
onderdrukken sociale behoefte. Een sociale behoefte, vraag en aanbod van een
„traditionele zede", gewoon een „dienst" die tegemoet komt aan een vereiste
van het sociale leven, ook al is deze behoefte bij velen niet primair.
Verder heeft men getracht in deze kerken aan drie vereisten te voldoen. In de
eerste plaats een wel overwogen gebruik van de beschikbare middelen. De
staatsgelden warden omzichtig beheerd. Grootspraak is hier niet op haar plaats;
het is moreel onverantwoord, geld uit te geven alleen maar om te voldoen aan
de praalzucht van wie dan ook. Van de andere kant moet men ook niet slordig
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en oppervlakkig te werk gaan, want dit zou betekenen dat men de functie van
de kerk uit het oog verliest.
Vervolgens heeft men rekening gehouden met de juiste, passende afmetingen,
met de verhouding van de kerk tot de gemeenschap, hetgeen hier mogelijk was
aangezien men te doen had met een economisch wel omschreven gemeenschap.
De mens die op het land woont, voelt, wanneer hij naar de kerk gaat, niet de
behoefte om zich daar te verliezen, zich of te zonderen en zijn kwellingen of
onrust te koesteren. De Boer is geen Bernanos en geen Maritain. Eenzaamheid
is een intellectuele, aristocratische 'behoefte. De kleine grondbezitter en de dagloner zijn eenvoudige lieden, die op feestdagen de gemeenschap terug willen
vinden, de warmte van de groep. En het zou werkelijk een grate sociale verwezenlijking zijn indien deze „warmte" kon gevonden warden binnen de ruimte
van de kerk. Duidelijk waarneembaar is in deze kerken een zekere voorkeur
voor het centraal plan, zo echter dat de aandacht sterk op het altaar gericht
wordt. Men wil hierdoor als het ware het verlangen onderstrepen om een zo
nauw mogelijk contact te leggen tussen ruimte en gemeenschap, een ruimte
scheppen voor een „geestelijke volksvergadering", die zich vindt in hartelijkheid.
Ten slotte een derde factor: de kwaliteit. Afgezien van elke esthetische beschouwing moet de kerk uitstralen door de overzichtelijkheid van haar structuur,
de oprechtheid van haar geledingen, de aandacht voor het constructieve detail,
de duurzaamheid ook van het materiaal. Vandaar het gebruik van baksteen,
ceramiek, beton, enz. (In Italie worden in feite heel wat gebouwen ingehuldigd,
maar niemand bekommert zich om hun instandhouding) 3).
Men kan zich de vraag stellen: hoe worden deze kerken door de bewoners
van de streek zelf gewaardeerd ? Een systematisch onderzoek heeft nooit plaatsgehad. Men constateert alleen dat de kerken tijdens de zondagsdiensten vol
lopen, dat de boeren haar als hun eigen zaak beschouwen. Er is geen breuk
tussen gebouw en bevolking. De kerk is niet iets vreemds; ze wordt geeerbiedigd als iets wat de hele gemeenschap toebehoort. En dit is ongetwijfeld een
positief menselijke verworvenheid. Een menselijke verworvenheid die men niet
steeds terugvindt bij de parochiepriester. Al te vaak, en niet alleen in de Podelta, ontsieren en verlelijken de pastoors hun kerken achteraf. Maar dit zou
ons te ver leiden, en om onze gemoedsrust te bewaren doen we er beter helemaal het zwijgen toe.
In al deze ondernemingen heeft men getracht, kerken te bouwen die aangepast zijn aan de menselijke maat; functioneel in deze zin, dat zij een geestelijk
klimaat scheppen dat beantwoordt aan de onderscheiden functies van een sacraal
gebouw. Kerken die in verhouding staan tot de woningen der mensen en beantwoorden aan een organische gemeenschap. Bij elk ontwerp dient men de woorden van Kardinaal Suhard indachtig te blijven: „L'êglise est ce qu'il y a de plus
noble dans un village ou dans une ville. Elle l'est pour taus, pour les meilleurs
des incroyants aussi bien que pour les fidêles. Cette noblesse oblige".
3 ) In dit verband vestig ik hier graag de aandacht op de zeer gelukkige samenwerking tussen twee kunstenaars: Carlo Zauli, een ceramist, en Luciano Argenio, een
beeldhouwer. De werken van deze kunstenaars harmonieren volledig met de sfeer
van de kerk.

De priester als wetenschapper
DR. M. JEUKEN S.J.

n ij de ontwikkelde leek van de Kerk der tweede helft van de twintigste eeuw
JO komt meer en meer de vraag naar voren naar het waarom van de priesters
die in de wetenschappen werkzaam zijn. Er zijn inderdaad meerdere priesters op
dit profane gebied actief. We vinden ze aan de universiteiten, op de colleges,
waar ze les geven aan onze opgroeiende jeugd, we vinden ze op de laboratoria,
waar ze bezig zijn met onderzoekingen. En niet alleen op het gebied van de
exacte wetenschappen ontmoeten wij hen, ook in de taalwetenschappen, in de
economie, in de sociologie, in de rechtsstudie, kortom, in alle gebieden van
menselijk denken buiten filosofie en theologie is de priesterboord geen vreemde
verschijning. En als wij hier tegenover stellen, dat bij de priesterwijding uitdrukkelijk door de bisschop aan hen de taak is gegeven het offer op te dragen,
sacramenten toe te dienen, te prediken en het woord Gods te verkondigen, dan
kunnen we ons de vraag van de ontwikkelde leek begrijpen: waarom dit alles ?
Waarom blijft de priester niet op zijn eigen gebied van het heilige en de genadebedeling, en laat hij aan ons niet het profane gebied over?
Het gaat niet op, dit uit de historie te verklaren. Zeker, er is een tijd geweest,
denk aan de Middeleeuwen, dat in feite de priesters en kloosterlingen vrijwel
de enige intellectuelen waren. De monniken die uittrokken om volkeren te bekeren, brachten ook beschaving en cultuur op prof aan gebied. En men kan nog
toegeven, dat heden ten dage in de ontwikkelingsgebieden het zin kan hebben,
dat een priester zich met profane wetenschappen bezig houdt. Maar deze situatie
kan men toch niet meer laten gelden in de landen van de Westerse beschaving,
waar de katholieke leek mondig is geworden. Hier kan deze de taak van de
priester in dit profane gebied overnemen. Meer nog: hij moet dit doen, om des
te meer de priester gelegenheid te geven zich aan zijn eigenlijke taak te wij den,
zoals hem dit door de bisschop is opgelegd. En toch zien wij, dat ondanks deze
mondigheid van de leek de priester werkzaam bligt in het profane. Is dat soms
een traagheid van de Kerk om dit gebied aan de leek over te dragen? Moet
soms de leek dit gebied op de priester veroveren? Of zit er wellicht een diepere
motivering achter?
Het antwoord op al deze vragen is niet eenvoudig, vooral niet omdat soms de
probleemstelling in het emotionele vlak is getrokken. Bij voorbeeld als priesters
werkzaam zijn op colleges en een betrekking vervullen, waarvoor dan een leek
niet in aanmerking komt. Daarom kan het zijn nut hebben, op dit probleem wat
te reflecteren.
Als eerste reflectie komt dan naar voren, dat de „terugdringing" van de
priester naar het terrein van de sacramentenbediening een gevaar accentueert,
waarover zeer terecht ook door de ontwikkelde leek wordt geklaagd: de priester
gaat de aansluiting missen met de denkwereld van de grote meerderheid der
leken. De priesteropleiding 'beweegt zich grotendeels in het gebied dat men
vroeger karakteriseerde als dat der geesteswetenschappen. Dit geeft hem een
bepaalde rompstand, een bepaalde denkhouding, die steeds meer de geuren gaat
dragen van een verleden tijd. De denkwereld van de moderne mens beweegt
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zich in een andere richting. We mogen rustig stellen dat minstens 60 tot 70%
van de moderne mensheid technisch en exact denkt. En deze denkwereld is zo
anders geaard, dat nog altijd met een zekere voorliefde de tegenstelling tussen
A- en B-wetenschappen wordt gehandhaafd. Ondanks het feit, dat in de geesteswetenschappen meer exactheid ligt verscholen dan men vaak vermoedt, en
dat in de exacte wetenschappen meer geestesleven zit dan men vaak wil toegeven. In de klassieke oudheid en in de renaissance werd deze tegenstelling niet
als zodanig ervaren, en in de moderne tijd zien we dat vertaalmachines werken
met de principen die gelden voor de rekenmachines. Maar hoe dan ook, de
tegenstelling is er nog steeds en we hebben er rekening mee te houden. Het is
niet ongewoon, een katholiek wetenschapper te horen verklaren, dat een priester
zijn moeilijkheden niet begrijpt, omdat er een geestesaansluiting wordt gemist:
van de leek naar de denkcategorieen waarin de priester denkt, en van de priester
naar de mentaliteit van waaruit de leek redeneert. Wanneer men dus de priester
wil uitsluiten van het profaan wetenschappelijk gebied, zal een gesprek tussen
priester en leek moeilijker worden.
Hier kan men natuurlijk op antwoorden, dat dan klaarblijkelijk in de priesteropleiding iets ontbreekt. Hierin zal een ruime plaats moeten warden ingeruimd
(en het gebeurt al inderdaad) aan de exacte wetenschappen, om in deze moderne tijd apostolisch werkzaam te kunnen zijn. Afgezien nog van het feit, dat in
deze wetenschappen een cultuurelement aanwezig is, dat node gemist kan warden. Maar hiermee is nog niet gerechtvaardigd, dat er priesters zijn, die zich
voor de voile 100% inzetten voor de wetenschap, en waarvan men het priesterschap soms alleen ontdekt in de vroege morgen, als zij aan het altaar staan. We
zullen dus onze reflectie moeten voortzetten.
Deze verdere reflectie wijst ons er op, dat in het poneren van de tegenstelling
tussen het heilige en het profane extremen warden gesteld, die aldus niet gesteld mogen warden. Het is namelijk geen tegenstelling, het is veeleer een
accentverschuiving, een kwestie van meer en minder. Door de Verlossing is al
het profane geheiligd, de verlossende kracht van Christus doordringt alle materie, en alle materie is dan ook dienstig te maken aan het Godsrijk. In de sacramenten is de materie drager en teken van de genade en in het Rituale vinden
wij een bijna eindeloze lijst van zegeningen, voor huizen, voor schepen, voor
schrijfmachines, voor lichtgeneratoren, en 'bovendien nog, alsof de Kerk bang is
om iets te vergeten, een „benedictio ad amnia", een zegen voor alles. De Kerk
staat en beweegt zich midden in het profane, al is zij zich bewust dat er gebieden zijn, waarin het profane karakter meer naar voren komt dan op andere
terreinen. Maar het heilige zal zich in deze zichtbare Kerk altijd uitdrukken in
materiele expressies, en het materiele zal altijd doortrokken zijn van de genadeatmosfeer, die ons door en in Christus is gegeven.
Deze heiliging van het profane vraagt om een teken. Het moet de mensen
duidelijk worden, dat inderdaad het profane geheiligd is, en men maakt dit niet
duidelijk met louter woorden of beweringen. Er moeten daden worden gesteld,
die een teken zijn van de dienstbaarheid van het profane aan het Godsrijk. Dit
teken is de priester die wetenschappelijk werkzaam is.
Doch zo eenvoudig ligt het nu ook weer niet. Deze tekenfunctie wordt eveneens uitgeoefend door de katholieke leek, die zich aan de wetenschappen wijdt.
Het zou verkeerd zijn, hier een tegenstelling te poneren, alsof de priester wet,
en de leek niet dit teken zou zijn. Integendeel, er ontbreekt iets aan het katho-
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licisme van de leek, als hij geen teken is van de heiliging van het profane. Het
is dus geen tegenstelling, het is echter wel weer een kwestie van meer en minder. De priester is nu eenmaal krachtens zijn roeping, en waarachtig niet krachtens zijn eigen keuze, meer vertegenwoordiger van de Kerk dan de leek. Dit
vindt zijn ontologische grondslag in het character, het merkteken, waardoor hij
dieper in het Christusmysterie is ingelijfd. Wie dit zou willen ontkennen, mist
zijn greep op de realiteit. Ook niet-katholieken ervaren dit zo. Zij voelen aan,
dat bij het woord van een priester de Kerk meer „er achter staat" dan bij het
woord van een katholieke leek. De in de wetenschappen werkzame priester is
dan als zodanig meer teken dan de katholieke leek, en we zouden zelfs kunnen
stellen, dat in de huidige concrete situatie dit „meerdere" teken in de Kerk
aanwezig moet zijn, al is het alleen maar als vorm van het apostolaat der aanwezigheid. Wanneer een wetenschappelijk werkzaam priester door zijn aanwezigheid en zijn werk getuigenis aflegt van het feit, dat er geen werkelijke tegenstelling kan bestaan tussen geloven en weten, dan maakt dit meer indruk
dan wanneer de leek dit doet. Ook hier is de priester weer meer teken.
Men zou hier de opwerping kunnen maken, dat uit het bovenstaande volgt,
dat er ook bisschoppen zouden moeten zijn, die zich volledig aan de wetenschappen wijden. Er wordt immers dan een nog sterker teken gesteld dan met
de priester het geval is, omdat in de bisschoppen de volheid van het priesterschap aanwezig is, en zij in nog sterker mate vertegenwoordiger van de Kerk
zijn dan de priester. Mijn antwoord is, dat ik het juist om deze reden helemaal
niet vreemd zou vinden. wanneer de een of de andere 'bisschop zich aan de
wetenschap zou wijden. Of dit inderdaad reeds het geval is, weet ik niet, maar
het zou mij zeer gezond voorkomen. De praktijk schijnt evenwel to zijn, dat,
wanneer een wetenschappelijk priester tot het bisschopsambt wordt geroepen,
hij vaarwel zegt aan de wetenschapsbeoefening. Klaarblijkelijk ligt het bisschopsambt zozeer aan de kant van het „meer heilige", dat er iets moet worden
opgeofferd aan de kant van het „meer profane". Er is nu eenmaal een hierarchie van waarden, en een opgenomen warden in het bestuur van de Kerk
vraagt een prijsgave van het lager in rang staande. Een wetenschappelijk werkzame bisschop zou dus niet residerend moeten zijn, ofwel in partibus infidelium
zoals dat in officiele termen luidt. Maar in dit geval zou het sterkste teken
gerust gesteld kunnen worden. In een wijder verband zou men het feit dat de
rector magnificus van de Leuvense Universiteit op het ogenblik een bisschop
is, als een teken in deze richting kunnen beschouwen.
In bovenstaande argumentatie is een grate rol toebedacht aan het priesterlijk
merkteken. Men trekke echter niet de conclusie, dat de religieuzen niet-priesters, de broeders en zusters dus, die b.v. in het wetenschappelijk onderwijs
werken, dit terrein zonder meer aan de leek zouden moeten overlaten. Het
religieuze leven speelt in de Kerk een zeer voorname rol, de religieuzen hebben
krachtens gelofte en functie een zeer speciale taak in het volmaaktheidsstreven
van de Kerk. Wanneer een religieus zich met de wetenschappen inlaat, dan is
ook dit een teken van de heiliging van het profane, weliswaar in mindere mate
dan wanneer een priester dit doet, maar toch in meerdere mate dan bij de leek
„in de wereld". De tekenhoogte van de religieus staat er a.h.w. tussen in, en
het is nog lang niet duidelijk, dat dit in de Kerk gemist kan worden. Ter vergelijking zou men kunnen bedenken, dat het in de totaliteit van de ziekenverpleging toch wel een verschil uitmaakt of de verpleging geschiedt door religi-
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euzen of door leken. Dit verschil zit niet zozeer in de kundigheid, want dit kan
wel eens anders uitvallen, het verschil zit in de genadeorde. Oak tot het religieuze leven moet men speciaal door God geroepen zijn.
In het boven gevoerde betoog is de priester altijd gezien als lid van de gemeenschap die de Kerk is. Dit kan ook niet anders, want geen enkele priester
staat alleen in zijn priesterlijk werk. In de Kerk vormen de priesters ook weer
een gemeenschap, waarvan niet alle leden in dezelfde mate deel hebben aan de
sacramentenbediening. Dit hangt of van hun functies. Daarom zullen natuurlijk
niet alle priesters in de wetenschappen werkzaam zijn, en in de praktijk is hier
ook geen gevaar voor. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de religieuzen.
Iedere priester deelt in de sacramentenbediening van zijn medebroeder in het
priesterschap. De priester die door zijn wetenschapsbeoefening mensen tot God
brengt, geloofsafval voorkomt, is sacramenteel werkzaam, ook al wordt de directe sacramentenbedeling door andere handen dan de zijne bewerkt. Dit is niet
erg, want de priester is slechts middelaar tussen God en de mensen. Het komt
er niet op aan, wie de bedienaar is, want de priester is slechts instrument van
Christus. Zoals Augustinus ook zegt in zijn commentaa,r op het evangelie van
de doop van Christus: het komt er niet op aan, of nu Petrus doopt, of Paulus
of Judas, het is altijd Christus die doopt: hic est qui baptizat. Daarom ook
voldoet de priester die wetenschapsmens is, aan het bevel, dat zijn bisschop
hem bij de wijding gaf. Het is waar, dat hij, als hij volledig is ondergedoken
in de wetenschapsbeoefening, vaak het offer moet brengen van de troost, gelegen in het werk der directe sacramentenbediening, der directe prediking van
het woord Gods, maar dit offer is weer vruchtbaar in het geheel van de Kerk.
Hij zal voortdurend deze geloofsakt moeten stellen en zijn intenties zuiver moeten houden, maar voor wie geldt dit niet ?
Juist omdat uit de aard der zaak niet alle priesters (en religieuzen) zich in
de wetenschappen zullen storten, hoeft de leek niet to vrezen dat er een aanval
wordt gepleegd op zijn positie in het profane. Evenmin als de priester het als
een aanval op zijn positie mag beschouwen, als de leek zich wijdt aan de beoefening van wijsbegeerte en theologie. We moeten veel meer oog krijgen voor
de onderlinge samenwerking en wederzijdse doordringing. Zo bij voorbeeld, op
een ander vlak, is de celibataire staat van de priester en religieus geen bedreiging voor het huwelijk, of omgekeerd het huwelijk geen bedreiging voor de
staat der maagdelijkheid. We moeten veel meer zien, hoe deze twee staten elkaar wederzijds bevruchten, hoe het celibaat voor de gehuwde een teken is voor
de perioden van maagdelijkheid die in ieder huwelijk zullen voorkomen, en hoe
het liefdeleven tussen gehuwden een teken is voor de celibatairen, hoe hevig
hun directe liefde tot Christus moet zijn. Zo ook moet de leek oog krijgen voor
de heiliging van het profane, en voor de tekenwaarde, die de priester heeft
wanneer hij als priester de wetenschap beoefent.
In de argumentatie zijn geen argumenten opgenomen die op een ander vlak
liggen, b.v. op het economische. Natuurlijk zijn die niet zonder waarde, zeker
niet in het huidige sociale bestel. Dat een priester ook in zijn eigen onderhoud
voorziet, dateert al van de dagen van Sint Paulus, die als tentenmaker werkzaam
was. Ofschoon Paulus ook wel er bij aangeeft, dat de onderhoudsplicht eigenlijk
bij de gemeente lag. Dit geldt ook nu nog, maar in de concrete sociale verhoudingen is het nu eenmaal een feit, dat b.v. een religieuze gemeenschap voor
haar onderhoud en voor de bekostiging van de opleiding van haar jonge, nog
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studerende, leden voor een groot deel is aangewezen op gelden, die in het profane vlak zijn „verdiend". Men kan er over twisten of dit een ideale toestand
is, maax de feiten liggen niet anders. Maar het is verkeerd, om hierin alleen, of
zelfs maar de voornaamste reden te zoeken, dat er zoveel priesters en religieuzen b.v. in het onderwijs werkzaam zijn. Er zullen altijd priesters en religieuzen
in het profane werkzaam moeten zijn, omdat in Christus het profane geheiligd
is. Wanneer b.v. op een college vele leden van een orde of congregatie in die
zin werken, dan vervullen zij een zeer reèele tekenfunctie, die hoe dan ook
door de jeugd wordt ervaren. Hiervoor is ongetwijfeld vereist, dat deze leden
instaan voor hun profane vak. En natuurlijk zijn er hier weer alle gradaties
mogelijk in de mate waarin men deel heeft in de directe uitoefening van de
zielzorg op een dergelijk college, maar het mag toch niet gaan ten koste van de
vakbekwaamheid. Dan doet men tekort aan zijn tekenfunctie. Het is in een
college dat door priesters wordt geleid, weer de priestergemeenschap als geheel, die hier de Kerk op de eerste plaats tegenwoordig stelt, en iedere priester
participeert aan de sacramentenbediening van de anderen. De geloofshouding,
die hiervoor van menig priester gevraagd wordt, moet wel eens ten koste van
veel meditatie en gebed veroverd worden, maar zal toch uitstralen op zijn gehoor,
ook al behandelt hij gewoon positief wetenschappelijke materie. En het is altijd
de Heer, die, zoals bij de man in het Evangelie, het ongeloof te hulp komt.

POLITIEKE KRONIEK

De politieke situatie
in West-A frika
J. M. VAN HILLE

E politiek van het Afrikaanse continent wordt op het ogenblik beheerst
D
door de staten van West-Afrika. Egypte is na de mislukking van de Verenigde Arabische Republiek op de achtergrond geraakt; Ethiopic en Zuid-Afrika
houden zich om uiteenlopende redenen afzij dig; andere belangrijke landen,
zoals Algerie en Kenia, hebben hun onafhankelijkheid nog niet verworven.
West-Afrika neemt het roer in handen. Twee belangrijke recente conferenties,
de ene op syndicaal 1 ), de andere op politiek gebied 2 ), werden georganiseerd
door staten van de West-Afrikaanse groep.
Factoren van eenheid

West-Afrika bestaat uit vijftien staten, welke men in twee grote groepen kan
onderverdelen: de gewezen Franse kolonies 3 ) en de gewezen Engelse kolonies 4). Daarnaast het eigenaardige Liberia, een creatie van de President van de
Verenigde Staten, Monroe, die de Amerikaanse negerbevolking naar hier wilde
doen uitwijken, een plan waaraan de naam van de hoofdstad, Monrovia, nog
steeds herinnert. Tenslotte nog twee afhankelijke gebieden: het kleine Engelse
protectoraat Gambia (Bathurst) langs de rivier van dezelfde naam en de Portugese kolonie van Guinea (Bissa.o).
Uit deze eerste opsomming blijkt reeds dat de kolonisatie een eerste factor
van eenheid is geweest, zowel op positieve als op negatieve wijze. Frankrijk en
Engeland gaven hun respectievelijke kolonies een zelfde administratie, rechtspleging en muntstelsel. Met hun onafhankelijkheid hebben deze staten daar
weinig of niets aan veranderd. Ook op taalgebied veranderde er niets: het Frans
is de officiele taal in alle staten die vroeger deel uitmaakten van Frans WestAfrika; het Engels in de gewezen kolonies van het Verenigd Koninkrijk. Hoewel er reeds universiteiten bestaan to Dakar, Abidjan, Accra en Lagos, studeren
nog steeds meer dan de helft van de West-Afrikaanse universitairen in Frankrijk en Engeland.
Ook negatief heeft de kolonisatie een eenheidsband geschapen tussen deze
landen. De strijd om de onafhankelijkheid werd in ieder land hartstochtelijk
gesteund door de andere kolonies. Met de onafhankelijkheid raakte dit solidariteitsgevoel wel enigszins op de achtergrond, rnaar het blijft nog zeer levendig
1) De Pan-Afrikaanse Syndicale Conferentie van Dakar, georganiseerd door Senegal (9 tot 15 januari 1962).
2) De Conferentie van Lagos, georganiseerd door Nigeria (25 tot 31 januari 1962).
3) De Ivoorkust (Abidjan), Dahomey (Porto-Novo), Guinea (Conakry), OpperVolta (Ouagadougou), Mali (Bamako), Mauretania (Nouatchott), Togo (Lome),
Niger (Nyamey), en Senegal (Dakar).
4) Ghana (Accra), Sierra-Leone (Freetown) en Nigeria (Lagos).
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bij de oudere politici als Senghor, Houphoua-Boigny en N'Krumah, die dan
toch de leiding hebben over hun land. In al de Franse kolonies van WestAfrika werd de strijd om de onafhankelijkheid op de zelfde basis gevoerd. De
twee grote politieke partijen, de R.D.A. (Rassemblement democratique africain)
en de P.F.A. (Parti federaliste africain) waren in alle gebieden van Frans
West-Afrika vertegenwoordigd en voerden er een identieke politiek.
Behalve de kolonisatie, die toch meer een artificieel verschijnsel is, zijn er
andere, meer oorspronkelijke factoren die de eenheid van West-Afrika in de
hand werken.
De grenzen welke deze staten ook thans nog scheiden en die praktisch uitsluitend door Frankrijk en Engeland zijn vastgelegd, vallen hoegenaamd niet
samen met de verschillende bevolkingsgroepen. Een Moorse bevolking vinden
we b.v. in Mauritania, maar ook nog in een groat gedeelte van Noord-Senegal;
de inwoners van Portugees Guinea en die van het onafhankelijke Guinea behoren tot dezelfde stammen; de meeste Mossi's wonen in Opper-Volta, maar er
zijn er ook in de Ivoorkust en Ghana. Het feit dat de reglementering op de
emigratie en de grensformaliteiten in deze onmetelijke gebieden helemaal ontoereikend zijn, heeft tot gevolg dat de bevolkingsbewegingen praktisch niet te
controleren zijn. De grote solidariteit die de leden van een Afrikaanse stam
over de staatsgrenzen heen met elkaar verbindt, maakt van West-Afrika, ondanks de etnologische verscheidenheid, een sterk verenigde streek.
Oak de godsdienst speelt in deze eenmaking een grate rol. 80% van de
bevolking is muzelmaans, 10% christen, de rest animistisch. De culturele eenheid van de Islam is hier natuurlijk niet zo sterk als in de Islamitische landen,
maar ieder j aar stijgt het aantal bedevaarders naar Mekka en steeds meer streven
de Afrikaanse muzelmannen naar een grotere orthodoxie in het geloof, zich
conformerend aan de leer zoals die wordt onderwezen aan de universiteiten van
Al'Azhar (Egypte) of Karaouine (Marokko).
Naast deze culturele verschij nselen, zijn er ook meer natuurlij ke factoren van
eenheid, in het bijzonder op economisch gebied. West-Afrika wordt omsloten
door twee onoverschrijdbare grenzen: ten Noorden en ten Oosten de Sahara,
ten Westen en ten Zuiden de Atlantische Oceaan. Naar het Noorden en het
Oosten is er geen verkeer, het aanleggen van een rendabele infrastructuur blijkt
onmogelijk. Alle in- en uitvoer is dus afgestemd op de kust. Maar van de vijftien staten beschikken er slechts vijf over een zeehaven: Senegal (met Dakar,
verreweg de best uitgeruste haven), de Ivoorkust, Guinea, Ghana en Nigeria.
De andere staten hebben slechts kleine vissershavens, ontoegankelijk voor een
normaal vrachtschip. Mali, Niger, Opper-Volta liggen niet aan de kust en zijn
dus volledig op hun buurstaten aangewezen. Mauritania beschikt over geen
enkele haven.
De staten van West-Afrika moeten dus bij elkaar aanleunen. Op verschillende
wijzen heeft men dan ook al getracht, deze eenheid een politieke vorm te geven.
Een en ander is reeds verwezenlijkt, wat schril afsteekt tegen de algemene chaos
waarin de rest van Afrika verkeert. Doch het hele probleem draait rond de
vraag van het leadership. Senegal, de Ivoorkust, Ghana, Guinea en Nigeria
menen ieder voor zich goede redenen te hebben am er aanspraak op te maken.
Het zijn — toevallig of niet — de landen die over zeehavens beschikken en
daardoor over de sterkste economische positie. De strijd om de voorrang bepaalt
mede de verschillende allianties welke zich tot nu toe gevormd hebben.
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Regionale pogingen tot eenmaking
1. De Communaute Franfaise, de Mali-Federatie en de Entente.
In 1958 was de hernieuwing van de grondwet voor Frankrijk een geschikte
aanleiding om zijn Afrikaanse kolonies een stap te laten zetten in de richting
van de onafhankelijkheid. Frankrijk wilde echter voor alles zijn „Communaute
Francaise" bewaren. Art. 86 van de nieuwe grondwet voorzag aanvankelijk dat
een staat die onafhankelijk werd, meteen ophield tot de „communaute" te
'behoren. Guinea verwierp deze vazalliteit en onder leiding van Sekoe-Toere
weigerde het de grondwet te aanvaarden. Deze behaalde slechts 4,8% der Guinese stemmen. De Gaulle trok alle Fransen uit de nieuwe onafhankelijke staat
terug en schorste verder alle hulpkredieten. Het gevolg liet niet lang op zich
wachten. Guinea helde meer en meer naar het communisme over. In de ogen
der andere Afrikaanse staten werd Sekoe-Toere het symbool van de vrijheidsstrijd. Onder de druk der andere Westerse mogendheden en om herrie met de
andere Afrikaanse autonome gebieden te vermijden, ging Frankrijk zijn houding
wat verzachten. Art. 86 werd niet alleen gewijzigd, het kreeg nu een tegengestelde inhoud: een lidstaat van de „Communaute" kon door middel van bilaterale akkoorden met Frankrijk de onafhankelijkheid verwerven, zonder de „Communaute" te verlaten. Van deze mogelijkheid maakten de staten van WestAfrika gretig gebruik. Op korte tijd werden ze allen onafhankelijk, de laatste
was Mauritania, in mei 1961.
In heel Frans West-Afrika verliep het referendum over de grondwet (28
september 1958) uiterst gunstig voor de Gaulle: overal meer dan 70% der
stemmen pro. In de gebieden die onder de politieke invloed stonden van de
Rassemblement Democratique Africain: de Ivoorkust, Opper-Volta, Dahomey,
Soudan (het huidige Mali) en Niger, was dit Been verrassing. De R.D.A. stand
immers een zelfde politiek voor als die van de Gaulle's grondwetproject: een
confederatie van de Afrikaanse staten ander elkaar en een federatie tussen de
West-Afrikaanse staten en Frankrijk. De theorie was opgebouwd door Houphouet-Boigny, de leider van de Ivoorkust. In feite was dit een soort „Katangese"
houding: de Ivoorkust was verreweg de rijkste van de gewezen Franse kolonies;
het wilde slechts een tamelijk los verband met de andere gewezen Franse territoria, uit vrees antlers, in een bondstaat, de zwaarste last op zich te krijgen.
Leopold-Sedar Senghor daarentegen, de leider van de Parti du Regroupement Africain, streefde een federatie na tussen de staten van Frans Afrika.
Senegal, dat op economisch gebied weinig bevoordeeld is, zou aldus van de
rijkdom der andere gefedereerde staten kunnen genieten. Terwijl van de andere
kant de grondwet van de Gaulle een federatie tussen Frankrijk en de WestAfrikaanse staten voorzag, wilde Senegal op dit punt slechts weten van een
confederatie, om een al te sterke invloed van Frankrijk te vermijden. Logisch
gesproken hadden de leiders van Senegal hun aanhangers moeten aansporen tot
een afkeuring van de grondwet. Doch de Franse administratie, die haar hoof dzetel voor geheel Frans West-Afrika te Dakar had en daar dus zeer sterk vertegenwoordigd was, gebruikte alle propagandamiddelen am de bevolking ja te
doen stemmen (de Gaulle zelf verscheen te Dakar). Toen Senghor en Mamadou
Dia, de twee leiders van de P.R.A. zagen dat de bevolking zich door deze propaganda liet meeslepen, vertrokken zij beiden naar het buitenland (Senghor
ging voor familiezaken naar Normandie, vanwaar zijn tweede vrouw afkomstig
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is; Mamadou Dia naar Zwitserland om zijn ogen te laten verzorgen. De P.R.A.
liet haar leden vrij ja of neen te stemmen. De grondwet werd goedgekeurd.
Toen dus het bewuste art. 86 was gewijzigd, konden de gewezen kolonies ook
vrij optreden. De Senegalese leiders, die de Afrikaanse federatie met lede ogen
te niet hadden zien gaan, stelden nu alles in het werk om een meer beperkte
federatie op de been te brengen. Er werden onderhandelingen ondernomen
tussen Sengal, Soudan, Dahomey en Opper-Volta. De federatie tussen deze vier
staten was praktisch gelukt, toen Houphouet-Boigny op het laatste ogenblik de
twee laatst genoemde republieken van hun opzet wist te doen of zien. Soudan en
Senegal vormden dan de Mali-federatie. Deze bleef nog lid van de „Communaute Francaise". Voorzitter van de Mali-federatie was de R.D.A.-leider van
Soudan: Modibo Keita. L. Senghor werd voorzitter van de wetgevende vergadering. Op 20 juni 1960 werd de federatie onafhankelijk. Zij was echter van
korte duur.
Met de onafhankelijkheid immers moest de inwendige structuur van het land
hervormd worden. Senegal wilde dit doen naar Westers model, met eerbiediging van alle rechten van het individu. Soudan daarentegen, dat veel minder
ontwikkeld was, sloeg meer de richting in van de Oost-Europese democratieen.
De 'botsing tussen de twee deelstaten was onvermijdelijk.
Modibo Keita ontsloeg zijn Senegalese minister van landsverdediging Mamadou Dia. Meteen stemde de Senegalese wetsvergadering de onafhankelijkheid
van Senegal (20-8-1960). President de Gaulle poogde tevergeefs beide partijen
te verzoenen. Senegal bleef in de „Communaute Francaise", Soudan, dat zich
Mali bleef noemen, wilde er niet meer van weten.
Houphouet-Boigny zag zijn thesis zegevieren en nam de gelegenheid te baat
om zijn idee van een soepele gedecentraliseerde confederatie verder uit te bouwen. Onder de naam van de „Entente" had hij in mei 1959 de Ivoorkust met
Dahomey, Niger en Opper-Volta verbonden. Feitelijk kwam dit hierop neer dat
deze staten wat hun buitenlandse politiek betreft de gedraslijnen van Houphouet-Boigny volgden.
Behalve Madagascar omvatte de „Communaute Francaise" nu nog slechts:
Senegal (met zijn Entente) en enkele staten van het vroegere Frans Equatoriaal
Afrika, die zich aaneensloten.
2. Brazzaville —Yaounde — Monrovia

Onder het impuls van Fulbert Youlou, President van de Kongolese Republiek
(Brazzaville), hadden in juni 1959 enkele gewezen kolonies van Frans Equatoriaal Afrika zich te Brazzaville verenigd om een groep te vormen die in Midden-Afrika de tegenhanger zou worden van de „Entente" van HouphouetBoigny. Tot deze „vereniging" — want een volkenrechterlijke creatie werd het
niet — traden toe: de Tchad-Republiek, Gabon, de Republiek van Centraal
Afrika en Kongo-Brazzaville. Zij ondertekenden een pact waarbij zij zich tot
doel stelden: „nieuwe vooruitgang te bewerken door inter-Afrikaanse samenwerking, gesteund op verwantschap, cultuur en gemeenschappelijke belangen";
zij gingen akkoord — al werd dit niet in het pact geschreven — om een vriendschappelijke houding aan te nemen tegenover het Westen in het algemeen en
Frankrijk in het bijzonder. De doelstellingen van de groep-Brazzaville waren
dezelfde als die van de „Entente". Beide groepen vonden het interessant, zich
te verenigen. Samen met nog enkele andere landen: Senegal, Mauritania, Kame-

DE POLITIEKE SITUATIE IN WEST-AFRIKA

853

roen en Madagascar, vergaderden zij te Yaounde van 15 tot 20 maart 1961. Al
deze staten ondertekenden een solidair verdrag en bekrachtigden het pact van
Brazzaville. Aldus waren alle gewezen Franse kolonies, behalve de Mali-Republiek en Guinea, opnieuw onderling verenigd.
Verder werd een gemeenschappelijke politick van Afrikaanse samenwerking
afgekondigd, bestaande uit vier punten: bevordering van de vrede, absolute
non-interventie in de binnenlandse aangelegenheden, culturele en economische
samenwerking op basis van gelijkheid en een gelijkgerichte buitenlandse politick.
Het leadership van deze belangrijke groep is vooral in handen van Kongo en
de Ivoorkust. Geleidelijk komt nu echter Senegal weer op het voorplan: de
Conferentie van Tananarive, die in september 1961 de staten van de Yaoundeof Brazzaville-groep bij een bracht, werd voorgezeten door de President van
Senegal, L. S. Senghor.
Dezelfde groep wordt ook nog „de groep van Monrovia" genoemd. In juni
1961 had nl. in de hoofdstad van Liberia een conferentie plaats, waaraan naast
de groep van Brazzaville en de Entente ook nog Nigeria, Somali, Ethiopic,
Sierra-Leone en Liberia deelnamen 5). Enig concreet resultaat werd hier niet
bereikt. Alleen distancieerde men zich heel duidelijk van de groep van Casablanca. Merkwaardig was het feit dat de Engelssprekende staten die zo pas
onafhankelijk waren geworden, het leadership van Ghana blijkbaar niet erkenden en zich te Monrovia bij de groep der gematigden aansloten.
3. De Groep van Casablanca
In tegenstelling met de voorgaande groep zijn de staten die de groep van
Casablanca vormen, helemaal niet Westers gericht. De eerste grondslag werd
gelegd door een verdrag dat in 1958 gesloten werd tussen Ghana en Guinea.
Op de Conferentie van Casablanca, 3 tot 7 januari 1961, slaagde Marokko erin,
Guinea, Mali, Ghana, de Voorlopige Algerijnse Regering en de Verenigde
Arabische Republiek over te halen een Afrikaans Charter te ondertekenen.
Liberia was ook uitgenodigd, doch weigerde te komen. Libie was vertegenwoordigd door een zijner ministers.
De drie West-Afrikaanse staten die deel uitmaken van deze groep: Ghana,
Guinea en de Mali-Republiek, staan alien voor een uiterst moeilijke situatie op
binnenlands gebied.
In Ghana wordt de oppositiepartij van Simon Dumbo met de dag sterker.
Het aantal willekeurige aanhoudingen en politieke veroordelingen neemt steeds
toe. In januari 1962 wenste de Internationale Commissie der Juristen een
onderzoek in te stellen aangaande deze overtreding van de voorschriften
der Verenigde Naties; de leden van de commissie kregen niet eens een visum.
Verleden zomer braken er overal proteststakingen uit, President N'Krumah
moest zijn reis in de Sovjet-Unie onderbreken om ijlings naar Accra terug te
keren. De begroting van 1961 vertoonde een tekort van 31 miljoen Pond Sterling.
In Guinea is de toestand nog hachelijker. Oak hier heerst een politieterreur.
Het gevolg is, dat praktisch alle intellectuelen naar de oppositie zijn overge5 ) Niet te verwarren met de Conferentie van Monrovia van 1959 (4-8 augustus)
waar de negen toen onafhankelijke staten van Afrika bijeenkwamen en vooral de
toestand in Algerie bespraken.
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gaan, doch ook de arbeiders zijn misnoegd. Te Conakry en te Labe opende de
politie het vuur op stakers die 'betoogden tegen de regering. De politieke wanorde vloeit voort uit de economische ineenstorting van het land. Na de terugtrekking van de Franse technici en kapitalen, deed Guinea een beroep op de
landen van Oost-Europa. Tsjechen en Russen kwamen aandraven, doch waren
zo weinig vertrouwd met de concrete situatie, dat hun optreden op een catastrofe uitliep. De Russische ambassadeur te Conakry, Daniel Solod, werd teruggeroepen. De President van de Sovjet-Unie, Brejnev, werd in Guinea vijandig
onthaald. Mikojan, die in januari 1962 naar het land gestuurd werd om de
toestand op te klaren, werd door Sekoe-Toere slechts koel ontvangen. Wel werd
er te Conakry een nieuwe Russische ambassadeur benoemd, Dmitri Degtiar.
Aangezien het van de andere kant alle contact met het Westen heeft verbroken,
kan Guinea voortaan slechts steunen op de partnerlanden van Casablanca, doch
op economisch gebied kunnen deze slechts van weinig nut zijn. Niemand ziet
op het ogenblik in, hoe Guinea zich uit de slag zal trekken.
De Mali-Republiek ten slotte is er nog het minst slecht aan toe. Even arm als
vroeger, heeft het slechts of te rekenen met de moeilijkheden die voortspruiten
uit het feit dat de grens met Senegal economisch gesloten blijft, zodat het niet
meer kan xekenen op de haven van Dakar. Op het ogenblik worden door Russische ingenieurs plannen gemaakt voor een spoorlijn, die de hoofdstad van Mali,
Bamako, zou verbinden met Conakry, de hoofdstad van Guinea. Op buitenlands
gebied staat de Mali-Republiek niet zo vijandig tegenover de staten van Brazzaville (behalve Senegal natuurlijk) als de overige staten van Casablanca. Op
4 december 1961 bracht Houphouet-Boigny een officieel bezoek aan Mali.
Recente evolutie: Dakar en Lagos
Van 9 tot 15 januari 1962 had te Dakar de Afrikaanse Syndicale Conferentie
plaats. Op het ogenblik zijn in Afrika op het gebied van de vakbonden drie
grote richtingen waar te nemen: 1. de groep van de U.G.T.A.N. (Union generale des travailleurs de l'Afrique noire), die, onder de leiding van Sekoe-Toere,
vooral verspreid is in de landen van de Casablanca-groep en die in nauw contact
staat met de Franse pro-communistische C.G.T. (Confederation Generale du
Travail); 2. een aantal onafhankelijke syndicaten, die aangesloten zijn bij de
I.C.V.S. (Internationale Confederatie der Vrije Syndicaten); 3. de U.P.M.T.C.
(Union Panafricaine et Malgache des Travailleurs Croyants), die een christelijke strekking vertegenwoordigt.
Het initiatief voor de Conferentie van Dakar ging uit van Senegal of liever
van de U.G.T.S. (Union Generale der Travailleurs Senegalais). Het officiele
doel was, de Pan-Afrikaanse eenheid op syndicaal plan te verwezenlijken. In
feite ging het er om, de ,beslissingen van de Conferentie van Casablanca te
kelderen. In mei 1961 hadden de vakbonden van de groep van Casablanca nl.
besloten een „Panafrikaanse Syndicale Federatie" op te richten. Om zich bij
deze Federatie te kunnen aansluiten, moest elk vakverbond zich terugtrekken
uit de algemene confederatie waartoe het behoorde (I.C.V.S. of U.P.M.T.C.).
Behalve de syndicaten van de Casablanca-landen gaf Been enkele andere vakbond aan deze uitnodiging gevolg. Maar het gevaar ^bleef dreigen. Daarom
besloten de staten van de groep van Monrovia over te gaan tot een spectaculaire
tegenaanval. Alle Afrikaanse syndicaten werden uitgenodigd naar Dakar. De
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Casablanca-staten weigerden een afvaardiging te sturen. Ten slotte namen 36
syndicaten uit 26 landen, aan de conferentie deel. &halve Ghana, waren ook
alle Engelssprekende landen vertegenwoordigd. Vooral de afvaardiging van
Nigeria trad zeer actief op.
Twee tendensen tekenden zich af. De landen van Oost-Afrika en de christelijke syndicaten stonden een gematigde politiek voor: zij wensten alleen de
oprichting van een permanent secretariaat en het opstellen van een minimum
programma; bovendien zochten zij toenadering met de groep van Casablanca.
Senegal daarentegen, gesteund door de meeste staten van West-Afrika, nam een
radicalere houding aan. Het wenste de oprichting van een „Confederation
Generale Africaine et Malgache du Travail". Tevens zou in ieder land slechts
een vakbond nog toegelaten zijn; indien er twee of meer 'bestonden, moesten
ze zich tot een versmelten voor 15 juli 1962. Ten slotte vond men een vergelijk.
De C.G.A.M.T. kwam er; ook werd vrede genomen met een syndicaat per land,
doch er werd geen datum bepaald voor de versmelting. De syndicaten mochten
dus lid blijven van de I.C.V.S. of van de U.P.M.T.C.
Administratief is de C.G.A.M.T. ingedeeld in 7 regionale secties. Tot algemene voorzitter werd Ahmed Tlili (Tunis) verkozen. De 7 ondervoorzitters zijn
tevens de leiders van de regionale secties. Dakar wordt de algemene zetel van
de Confederatie. Aldus wordt de invloed van Conakry in West-Afrika volledig
geneutraliseerd. Om de drie jaar zullen de afgevaardigden van de Confederatie
een algemene vergadering houden. In februari 11. werd de Confederatie raadgevend lid van de Verenigde Naties. Zij nam aldus actief deel aan de vierde
sessie van de Economische Commissie der V.N. voor Afrika, Welke plaats had
te Addis-Abbeba (Ethiopie), vanaf 14 februari 1962.
De Syndicale Conferentie van Dakar bewees duidelijk de snelle vooruitgang
van de staten van Brazzaville, die de groep van Casablanca steeds meer isoleren.
Tekenend hiervoor is het feit dat de algemene secretaris van de Confederatie
David Souma is, de leider van het christelijk vakverbond in Guinea, dat in
scherp conflict is met Sekoe-Toere.
Enkele dagen later vergaderden te Lagos op initiatief van Nigeria, de staatshoofden van 26 Afrikaanse landen. Naast Nigeria waren ook de promotors van
de Conferentie van de Franssprekende staten van West-Afrika, namelijk de
Ivoorkust en Senegal, de organisatoren van de Conferentie van Lagos. Het doel
van Nigeria bestond er in de groep van Monrovia met die van Casablanca te
verenigen en dan zo mogelijk als moderator en leider van deze nieuwe associatie
op te treden. Nigeria mislukte echter in zijn opzet. Omdat de Voorlopige Regering van de Algerijnse Republiek niet uitgenodigd was, stuurde geen enkel
ander lid van de Casablanca-groep een officiele afvaardiging. Wel was er een
Marokkaans comite van waarnemers.
Het grootste deel van de Conferentie werd besteed aan de bespreking van de
toestand in Kongo, Angola, Algerie en Zuid-Afrika. Minder opvallend, doch
meer concreet was de oprichting van een permanente commissie der Ministers
van Financien, bijgestaan door een „Permanent Secretariaat". Dit alles heeft tot
doel, over enkele jaren te komen tot een Afrikaanse gemeenschappelijke markt
en een Afrikaanse Bank voor Ontwikkeling.
Liberia diende een voorstel in tot de stichting van een Organisatie der Afrikaanse Staten. Doch men kwam niet verder dan tot een bespreking. Voorts
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vroeg men een permanente Afrikaanse afvaardiging bij de Veiligheidsraad.
Opmerkelijk was ten slotte het feit, dat er in de eindmotie met nadruk gesteld
werd, dat Been enkele van de deelnemende staten het recht had, zich het leadership in Afrika toe te eigenen.
Besluit
Nog steeds wordt de politieke situatie in West-Afrika gekenmerkt door de
antithese Casablanca-Monrovia. De staten van de groep van Monrovia zijn er
echter in geslaagd, een stevige cohesie tot stand te brengen. Terwiji Ghana en
Guinea in 1960 nog de onbetwiste leiders waren, respectievelijk van de Engelsen de Franssprekende staten van Afrika, is de toestand in 1962 volledig veranderd. Nigeria neemt meer en meer de plaats in van Ghana; Senegal en de Ivoorkust hebben de rol van Guinea overgenomen.
De betrekkingen met Azie worden niet vender opgedreven. Afrika vreest
immers een emigratie-oord te worden voor Aziaten van alle slag. Zoals uit de
laatste Conferentie blijkt, warden alle instellingen binnen het Afrikaanse kader
gehouden. De invloed van de communistische landen neemt af, al blijft de
aantrekkingskracht van het marxisme op de universitaire jeugd bijzonder groot.
De oppositie tegen het Westen is sterk verminderd, vooral tegen Engeland en
Frankrijk. Aileen Portugal en Zuid-Afrika staan nog op de zwarte lijst. Belgie
heeft sinds de vrede in Katanga en de emancipatiepolitiek in Ruanda-Ourundi
weer wat meer krediet gekregen. Naarmate de chaos, die in de meeste landen
op de onafhankelijkheid volgde, hersteld wordt, nemen deze landen een meer
gematigde en constructieve houding aan.

LETTERKUNDIGE
KRONIEK

De strijd met de engel

Dood en leven bij Andre Malraux
ED DE MOOR

lezen van Malraux' werk

1), ook van zijn romans, is een moeizame
H ETbezigheid. Zijn wereld van louter
mannen, schijnbaar keiharde kerels, die

weten wat zij willen, soldaten en revolutionairen, „voor wie maar een ding telt
in het leven, dat is: niet overwonnen warden", een wereld waarin voor vrouwelijkheid geen plaats is en die alleen lijkt te bestaan uit daadmensen, die hun
innerlijk voor niemand prijsgeven en daarin fundamenteel eenzaam zijn, deze
wereld doet ons, geborgenen in het geloof, vreemd en onwezenlijk aan, al raakt
ze ons toch op een of andere manier.
Andre Malraux is geen christen; toch laat het christendom hem niet koud —
want waarom zou hij het anders nodig vinden de utopie en definitieve ondergang van dit christendom steeds weer opnieuw aan te tonen? — hij kent geen
God, hij kent enkel de eenzame mens, zwervend in een hem totaal vijandige
wereld.
Wat het lezen van zijn romans tot een opgave maakt, is de voortdurende
beklemming van de dood die in al zijn Barre absoluutheid de duistere achtergrond vormt van de door hem geènsceneerde situaties en conflicten, een onontkoombaar, gruwelijk mysterie. In de dood concentreert zich alle vijandigheid
van de ons omringende kosmos en geprojecteerd tegen dit absolute einde, dit
onontkoombare niets, wordt heel het menselijk bestaan absurd en ieder verlangen naar een hiernamaals een onmenselijke temptatie.
Deze dood, omdat hij voert tot het niets, maakt de wereld tot een gevangenis:
„Elle tombe sur vous comme un rêglement de prisonnier". Van hieruit wordt
het begrijpelijk waarom, vooral in Malraux' eerste romans, zoals LaVoie Royale,
Les Conquerants, La Condition Humaine, het decor van de handeling een zo
drukkende sfeer ademt. Sterren, voor de gelovige mens een heerlijk teken van
de bewoonde en bewoonbare hemel, worden daar symbool van kosmische bedreiging; bomen, dragers van leven, worden tekens van bederf; water, bron van
zuivering, spreekt van ondergang; een glimlach roept moordlust op, en een
huwelijk verscherpt de snijdende eenzaamheid van mens tot mens; en aan het

1 ) Andre Malraux werd geboren 3 november 1901 te Parijs. Studies: archeologie
en orientalisme. 1923-1927 reizen in Azle: China, Indo-China. Politieke kleur: aanvankelijk anarchist („marxisr), revolutionair, later fascist, nu conservatief. Romans:
Les Conquerants (1928), La Voie Royale (1930), La Condition Humaine (1933),
L'Espoir (1937), Les Noyers de l'Altenburg (1943). Cultuur-historische werken: o.a.
La Tentation de l'Occident (1926), La Psychologie de l'Art (1947-1949, 3 din.), Le
Musee imaginaire de la sculpture mondiale (1952), La Metamorphose des Dieux
(1954). Politiek: tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij kolonel-commandant van
de Brigade Alsace-Lorraine. 1945: minister van inlichtingendienst in het eerste kabinet
van de Gaulle. Daarna contactman bij de Unesco. Sinds 1959 maakt hij deel uit van
het tweede kabinet de Gaulle, nu als minister van culturele zaken.
53

858

DE STRIJD MET DE ENGEL

einde staat daar de onbeweeglijke Engel van de Dood am de mens zelf voor
zich op te eig en. De mens is een „titre-pour-la-mart .
Als er na de dood geen leven meer is, blijft de mens enkel nog dit aardse
bestaan, gevangen tussen zijn willekeurige geboorte en zijn troosteloze sterven.
Als hij dan ondanks alles dit leven heftig lief heeft, zoals Andre Malraux, is hij
per definitionem een étre-contre-la-mort, en niet alleen titre-pour-la-most. Nu
kan men zich natuurlijk afvragen, hoe Malraux het leven lief kan hebben, terwijl het bestaan op deze wijze gezien toch een zinloze geschiedenis moet zijn.
Het leven zoals het ons gegeven wordt, is inderdaad volgens Malraux zinloos
zodra men erover gaat theoretiseren. Het haalt echter niets uit zich blind te staren op de zinloosheid van het leven zoals het voor ons ligt; we zijn er nu eenmaal. Maar op een wijze kunnen we ervaren dat dat leven toch de moeite waard
is, nl. door het te confronteren met de dood, door te vechten op leven en dood,
in de meest pregnante zin. Hiermee wordt duidelijk waarom Malraux bij voorkeur extreme situaties kiest, waarvan ik er in het volgende enkele zal schilderen.
Er-zijn op zich betekent niets, maar je kunt er zin aan geven door heldhaftige,
creatieve daden: „L'homme est ce qu'il fait". Je bent wat je doet, en het enige
wat je kunt doen als je menselijk wil bestaan, is vechten, vechten tegen alles
wat de mens in zijn autonomie belaagt: de Godsprojectie, lijden, ellende en
dood, dreiging van kosmische machten.
Bij dit gevecht hebben we elkaar nodig, ja, alleen dit gevecht kan ons helpen
de fundamentele eenzaamheid die ieder in zich ervaart, te vergeten omwille van
ons gemeenschappelijk menszijn, dat ons toch op een of andere manier bindt, al
kan dat nooit in persoonlijke relaties volledig tot zijn recht komen:
„Les hommes unis a la fois par l'espoir et par l'action accêdent,
comme les hommes unis par l'amour, a des domaines oil ils n'accêderaient pas seuls. L'Ensemble de cette escadrille est plus noble que presque tous qui la component" 2).

Malraux beperkt hier de mens tot een „Quintessence de volonte", altijd gespannen op een felle, intense levensact. In het duel met de Engel van de Dood,
bevecht de mens zich zijn eigen lot, want hij wil het alleen bezitten, als hij het
zelf veroverd heeft, hij kan het niet aanvaarden als hem geschonken. Hier is
geen plaats voor het klein-menselijke, voor het helemaal niet heroieke, dat de
mens in zijn totaliteit toch typeert; dit betekent verwerping van alle passiviteit,
van alle zich-laten-grijpen, van alle overgave.
Les Noyers de ?Altenburg is de laatste roman van Andre Malraux, het eerste
deel van „La Lutte avec l'Ange", waarvan het tweede nooit geschreven is, en
stamt uit de oorlogsjaren, 1943. De proloog plaatst ons aan de voet van de
kathedraal van Chartres bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. De schrijver, een Frans soldaat, vertelt hoe hij, krijgsgevangene van de Duitsers, ten
prooi is aan angst en verveling. De bekoring bekruipt hem zich over te geven
aan de „fascination du neant' welke er van de dood uitgaat. Om zich heen ziende, merkt hij hoe zijn medegevangenen, in de onverwoestbare hoop, dat ze er
wel uit zullen komen, niet ophouden hun vrouwen te schrijven, en daar hun
hoop mee voeden. Hij echter is een eenzame, hij, de zoon van Vincent Berger,
heeft alleen zijn gestorven vader met diens wonderlijk verleden. Diens geschiedenis zal hij neerschrijven am daaruit kracht te putten. Wat hem daarbij drijft
is het plotseling bewustzijn van verbondenheid met alle mensen van alle tijden:
2)

L'Espoir, p. 233.
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„Que m'obsede ce lourd et mysterieux demi-sommeil sur quoi le present, le christianisme meme, tournoient comme la poussiere sur tous nos
corps couches, comme nos reves! Ecrivain, par quoi suis-je obsede
depuis dix ans, sinon par l'homme? Me voici devant la matiere originelle. Et je pense une fois de plus a une phrase de mon pere que la
constance de la mort a imposee a ma memoire, que la captivit6 me ressasse inexplorablement: „Ce n'est pas a gratter sans fin l'individu qu'on
finit par rencontrer l'homme- " (p. 29).

Vincent Berger, die in de Eerste Wereldoorlog de verstikkingsdood door gas
ondergaat aan het Duits-Russische front, na vele wederwaardigheden in Turkije
en Afghanistan als gedelegeerde van de Wilhelmstrasse, wandelt in dit boek
rond als de grote eenzame, verlaten zelfs van zijn lezers, want ook hun bligt
hij in vele opzichten vreemd. Een passie bezielt deze man, de passie van Andre
Malraux:
„Le &sir fanatique de laisser sur la terre une cicatrice, la fascination
d'un dessein qu'il n'avait pas peu contribuee a prêciser, la camaraderie
de combat, l'amitie - (p. 64).

Deze aarde je menselijk stempel opdrukken, maar waar? In de eerste hoof dstukken wordt ons verhaald hoe Vincent de decadentie van Europa tracht te
ontvluchten en in het Oosten op zoek gaat naar situaties die de mens werkelijk
tot zijn recht doen komen. Hij komt daar echter tot de bittere ervaring dat in de
Islamwereld alleen God telt:
„Lislam — toute Asie peut-titre — s tinteressait a Dieu, mais a l'homme, jamais" (p. 70).

In Azie vindt Vincent Berger slechts „muren, hemel en God". Maar waar is
de mens? Teleurgesteld keert hij naar Europa terug, met in zijn handen de
scherven van een droom. Te Reichbach in de Elzas, zijn geboorteland, aangekomen, wordt hij vijf dagen na zijn terugkeer geconfronteerd met de zelfmoord
van zijn vader, Dietrich Berger. Het zet hem, man van daden, aan het denken
over dood en leven, over de zin van menselijk bestaan. De strijd met de Engel
neemt een aanvang. Wat bewaart er mij voor om zinloos in de eeuwigheid van
de nachtelijke hemel op te gaan, vraagt hij zich af. Hoe kan ik ontsnappen aan
de greep van de wanhoop ten dode, aan de greep van het niets? Is er nog een
waarde in dit leven, „cette humiliante, morne et inquietante aventure" (p. 265),
te ontdekken? Dat is de vraag die Vincent, en na hem zijn noon, zich stellen.
Dat is ook de vraag van de groep intellectuelen die zich rond Vincent scharen,
in de bibliotheek van de oude abdij van Altenburg, voor hun jaarlijks symposion, waarvan het gespreksthema ditmaal luidt: „permanence et metamorphose
dans l'homme". Altenburg .echter, burcht van geleerdheid en intellectualisme,
spitsvondigheid en eindeloos geredeneer, levert het antwoord niet. Vincent
vlucht het gesprek.
Daar staan notenbomen voor het huis, stille getuigen van Vincents strijd met
de dood, die de verworteldheid van de mens met de aarde symboliseren en in
hun knoestige, kronkelende takken tegelijk uitdrukking geven aan zijn wil om
boven de zuigkracht van de aarde uit te stijgen en haar zo tot zijn aarde te maken. Tegenover dit getourmenteerde oersymbool van het leven, dat we opnieuw
terug zullen vinden bij Vincents laatste gevecht, valt het notenhouten beeldhouwwerk van de bibliotheek van Altenburg, door de heren geleerden zo hoog
geprezen, maar uiteindelijk dood hout, voor Vincent geheel en al weg, en daarmee ook het theoretische gesprek over de zin van het bestaan.
Hiermee is de eigenlijke dramatisering vanuit het decor van een ommuurde
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,ruimte, verplaatst in het oergebeuren van de natuur zelf, waar dood en leven
elkaar in de meest pregnante zin ontmoeten.
Het drama van Les Noyers de l'Altenburg speelt zich niet af in innerlijke
conflicten, noch in conflicten tussen mensen, maar in een struggle for life van
ieder van deze mensen tegen de dood.
Een jaar later — de Eerste Wereldoorlog stelt zijn eisen, het is 1915 —
vinden we Vincent Berger terug aan het Oostfront als waarnemer van het Duitse
leger. De beslissende scene begint, waar het gas, ongrijpbare tegenstander, symbool van de dreigende macht van de kosmos, in het veld gebracht wordt. Want
het gas (de dood) keert zich niet alleen tegen de Russen, maar ook tegen de
Duitse soldaten, ook tegen Vincent Berger. In hun strijd met de Engel en de
Dood weten al deze mensen zich plotseling met elkaar verbonden. Hier zijn
geen vijanden meer, hier is nog maar een vijand. Gedreven door een soort
oerkracht om in dit machteloze gevecht met de dood toch een positieve tegenzet
te plaatsen, nemen Duitse soldaten, tegen alle verordeningen in, een Russische
strijdmakker, door vergiftiging verzwakt, op de schouder om hem uit die hel te
slepen. Tenslotte raakt ook Vincent besmet door het gif, met de dood voor ogen
komt hij dan tegelijk voor het wonder van het leven te staan, dat zich tegen alle
verdrukking in toch weer poneert door de vergiftigde natuur heen. Dan krijgt
hij besef van het mysterie dat alleen maar is, „seulement presence", en dat lijkt
op „la presence de la mart" maar er precies het tegendeel van is. Als het gas
alles vernietigd schijnt te hebben en de overwinning van de dood zeker lijkt,
komt toch weer het tere groen van jong Bras te voorschijn, en opnieuw zijn de
notenbomen stale getuigen, en verbeelding tegelijk van het in de strijd verworven inzicht dat het leven de moeite waard is. Daarom kan hij die in de bekoring
was zich over te geven aan de „fascination du neant", nu alleen maar luid
schreeuwend, als in protest, het sterven ondergaan. In de dood heeft hij de
wereld lief gekregen.
L'histoire se repete. Na zijn vader te hebben onderworpen aan een „interrogation a voix basse" en na hem te hebben ontmoet op het „fond fraternel de la
mort", moet de zoon van Vincent Berger nu zijn eigen geschiedenis weer opnemen. Want ook hij moet leren het leven lief te hebben.
Ondertussen is hij ontsnapt uit krijgsgevangenschap en bevorderd tot tankcommandant in Franse dienst. Zoals zijn vader moet hij de dood in de ogen
zien, wanneer hij met zijn drie kameraden Prade, Bonneau en Leonard, tijdens
een offensief met zijn tank in een valkuil terecht komt. Nameloze angst, want
ieder ogenblik kunnen vier vuurmonden vanuit de hoeken van de kuil hun granaten loslaten en de kuil heeft geen uitgang. De enige mogelijkheid om van die
verlammende angst af te komen is doen wat je kunt doen. Na een nacht inspannend zwoegen weten de mannen die in deze werkelijke grenssituatie elkaars beste
vrienden geworden zijn, zich uit hun hel te bevrijden. En dan bloeit opnieuw
uit de dood het leven op, ditmaal niet schuchter; de beschrijving die volgt op
deze nachtelijke confrontatie met de dood, is er een van puur leven.
De laatste acht pagina's van Les Noyers de l'Altenburg mogen we delen in
de vreugde van de zoon van Vincent Berger die na een dromeloze slaap voor
het wonder van het leven komt te staan. De beschrijving ervan is zo origineel,
dat ze alleen maar uit eigen doorleving door de schrijver geconcipieerd kan zijn.
Het leven dringt zich hier op als puur zijn, openbaring van het bestaan, geen
wonder na wat zich in de kuil afspeelde:
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„Nous ne sortirons jamais, sortirons jamais, sortirons jamais. Fou de
peur, paralyse, le sinistre tam-tam du &lire, au-delã de la crise, mais
huileuses raclent couvertes de sang, raclent fair comme une cuirasse (p. 269).

Nu is er geen angst meer, alleen de verwondering. Voor de zoon van Vincent
Berger een totaal nieuwe ervaring:
„Qu'est-ce que donc en moi qui s'emerveille
stant, depuis que je suis eveille, c'est la surprise".

mon sentiment con-

Alles wat vroeger zo gewoon, zo banaal en zinloos leek, spreekt nu plotseling
van leven. Een pikkende kip, een kraan, een konijn, de kat op het dak van een
schuurtje, schoon wasgoed aan de lijn, een domme bloem, de kwispelende honden, hij ziet plotseling dat ze er zijn als van eeuwigheid. In dit alles voelt hij
zich verbonden met „la vieille race des hommes a travers les millenaires".
„Revelation", „bonheur", „joie", „apparition", „miracle", „don inexpliquable",
woorden anders zo zeldzaam bij Malraux, vinden we hier in grate overvloed,
alle uitingen van leven. De hele kosmos, anders zo vijandig tegenover de mens,
wordt hier met lief de bezien: „plein et mysterieux comme un jeune corps".
Opvallend is tussen haakjes hoe Malraux hier veelvuldig gebruik maakt van
bijbelse termen. Hij spreekt van „cube biblique", zijn tank is een monster „agenouille devant les puits de la Bible". En als de Driekoningen bij het Kind zijn
geweest, dan hebben ze het geen geschenken gebracht, maar hem alleen gezegd,
dat er in alle miserie nog wel een deurtje openstaat naar het leven: „Une porte
entr'ouverte sur la vie qui m'est revelee".
De glimlach op het gezicht van een oude vrouw herinnert Vincents zoon
eraan dat al dit moois uiteindelijk maar decor, omlijsting is van het mysterie dat
de mens zelf is, mengsel van vrees en hoop. En hij moet denken aan het harde
lot van zijn vader. Is de dood misschien toch sterker dan het leven? Hij weet
het niet, maar hier, na deze verschrikkelijke nacht ervaart hij in elk geval het
tegendeel en daar richt hij zijn hoop op:
„Peut-titre l'angoisse est-elle toujours la plus forte; peut-titre empoisonnee des l'origine, la joie, qui filt donnee au seul animal qui Bache
qu'elle n'est pas eternelle. Mais ce matin je ne suis que naissance. Je
porte encore en moi l'irruption de la nuit terrestre au sortir de la fosse,
cette germination dans l'ombre toute approfondie de constellations dans
les trous des nuages en derive; et comme j'ai vu surgir de la fosse cette
nuit grondante et pleine, voici que se leve de la nuit la miraculeuse
revelation du jour" (p. 289).

Het mysterie omvat hem en dat is hem genoeg, omdat het geen leegte maar
volheid in zich bergt. Hij voelt zich, zegt hij aan het slot, zoals God zich gevoeld moet hebben toen hij de eerste mens schiep.
Leven is voor hem die niet in God kan geloven een voortdurend conflict met
de dood. Al wat Andre Malraux schrijft is daarvan een smartelijk getuigenis, of
men nu zijn romans uit de dertiger jaren leest of zijn kunstkritische beschouwingen uit die van vijftig. Les Noyers de ?Altenburg loopt zogezegd nog uit op
een happy ending, maar in wat een getourmenteerde omstandigheden. Voor
deze mens lijkt het simpele leven van alle dag met al zijn kleine doodgewone
gebeurlijkheden de moeite van het beschrijven niet waard te zijn. Aileen op de
rand van het bestaan is nog een sprankje hoop te vinden, in extreme situaties.
Een noodzakelijke versmalling van het blikveld? Jets dergelijks blijkt bij meer
schrijvers, met name in Frankrijk, zoals Sartre en Camus, het geval te zijn. Als
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men daarnaast bijvoorbeeld Dar Schweisstuch der Veronika van Gertrud von le
Fort leest met haar rijke, genuanceerde karaktertyperingen, wordt de invloed
van de levensinstelling op het dramatiseringsvermogen van een schrijver wel
heel duidelijk.
De dood van Kyo in La Condition Humaine kan nog zo mooi beschreven
zijn, de 'bestaansnood die er uit spreekt is ontstellend, temeer omdat het enige
verweer tegen de dood schijnt te zijn, dat men hem met open vizier tegemoet
treedt, om er tenminste zijn dood van te maken, en de enige troost is dan, dat
men niet alken sterft:
„ .... Il avait beaucoup vu mourir, et aide par son education japonaise, it avait toujours pense qu'il est beau de mourir sa mort, dune
mort qui ressemble a sa vie. Et mourir est passivitd, mais se tuer est
acte. Des qu'on viendrait chercher le premier des leurs, it se tuerait en
pleine conscience.... Qu'efit valu une vie pour laquelle it n'etit pas
acceptd de mourir?" 3).

De dood is onontkoombaar. De enige vraag die ik me nog kan stellen is: hoe
wen ik eraan, hoe overwin ik mijn angst? Berusten? Malraux gelooft teveel in
de waarde van dit leven en deze aarde om dat te kunnen. De ogen sluiten? dat
zou hetzelfde zijn als een open wand bewerken met zoutzuur. „De meme avec
Sartre, it vomit les idealistes ceux qui pretendent „arranger les chases", embellir
le destin. C'est en pleine et claire conscience du non-sense de vivre qu'il faut
inventer un sens a la vie. C'est a travers l' epouvante qu'il faut chercher le bonheur" 4). Wat moet een mens doen, als er geen God noch Christus bestaat 5),
vraagt Malraux zich steeds weer af. Antwoord: creer son propre destin, braver la
mort. Maar is dat een antwoord ? Er spreekt in elk geval geloof uit, dat echter
uit de non-sense waarin het leven gevat ligt niet redelijk aanvaardbaar kan warden gemaakt. „Der menschliche Einsatz den Malraux' Schaffen und Leben
fordert und veranschaulicht, ist ein iiberdimensionierte: es ist dies nàmlich die
prometheische Wette, den noch so total sterblichen und zur absoluten Vernichtung verurteilten Menschen der monstrOsen Anonymitat einer kosmischen Weltdimmerung zu entreissen die das Individuum vernichtet" 6).
Hoezeer ons bestaan in Malraux' ogen ook zum Tode is, toch kan hij niet
laten het lief te hebben. Precies hierom is het dat hij zo verbeten en zonder ophouden vecht tegen de wanhoop, en zoekt naar mogelijkheden waarin de mens
zijn bestaan kan veredelen. Van hieruit begrijpen we beter zijn bemoeienissen in
Unesco en Assemblee Nationale, als minister van Culturele Zaken, voor de
rechten van de mens en zijn cultuur 7). Hij heeft de mens lief en kan daarom
niet berusten in de aanvaarding van de zinloosheid. Niet consequent? Gelukkig
maar. In de strijd met de Engel creeert de mens zich zijn lot. Hoe? is dan de
vraag.
3) La Condition Humaine, p. 405-406.
4) Pierre Henri Simon, Andre Malraux ou le defi a la mort, in: L'Homme en
proces, Paris, 1952, p. 33.
) La Condition humaine, p. 226.
5 ) A. E. de la Maestre, Andre Malraux und der postutarische Atheismus, in:
Stimmen der Zeit, december 1960, pp. 180-190.
7 ) Hoezeer Malraux de Franse cultuur als middelpunt van de toekomstige, door
hem gepreekte wereldcultuur ziet, bewijst het postface bij de jongste uitgave van Les
Conquerants en andere romans in de Bibliotheque de la Pleiade, Gallimard, 1959,
pp. 163-178.

BRIEF UIT WENEN

Oostenrijks neutraliteit
L. DEAUNEAU

P 31 januari van dit jaar herdacht Oostenrijk de keizerskroning van Otto I
en de hernieuwing van het Heilige Romeinse Rijk, duizend jaar geleden.
In de feestzaal van de Universiteit to Wenen had een academische plechtigheid
plaats. De kroon van de Habsburgers en Lotharingers, die bijna vijfhonderd
jaar over Oostenrijk geheerst hebben, werd met grate voorzorg uit de schatkamer, waar ze bewaard wordt, naar de universiteit gebracht. Dit gaf wel enige
sensatie, maar voor de rest ibleef de bevolking tamelijk onverschillig. De Bondspresident en de Aartsbisschop Kardinaal KOnig waren bij de viering aanwezig;
niet echter de Bondskanselier, de Vice-kanselier, vele vooraanstaande leden van
de regering, en de 'burgemeester van Wenen. Terwijl in het communistische
Palen b.v. het duizendjarig bestaan van het land, meerdere jaren lang, door alle
volkslagen meegevierd wordt, toonde de Weense herdenking nog eens duidelijk
hoe weinig de grate massa in Oostenrijk zich verbonden voelt met de vroegere
geschiedenis van het oude Rijk. Ja, het feest ontaardde bijna in een strijd, maar
die was dan toch weer spoedig gekoeld. De organisatoren met de Minister van
Onderwijs Drimmel aan het hoof d, hadden er ongetwijfeld een politieke betoging van willen maken, een manifestatie van Oostenrijks trouw aan de traditie
van het Avondland, waarin vaag meespeelde de herinnering aan het feit dat
Otto I in de slag op het Lechfeld de vijanden uit het Oosten, toentertijd de
Magyaren, terug had gedreven. Maar dit wekte heel andere reacties dan voorzien. De socialisten, op wie de naam Otto alleen al werkt, niet als een rode,
maar als een zwartgele of bruine lap, en die van keizers niets willen horen,
handelden naar het principe dat ons uit de inflatiejaren is overgebleven: „Krone
ist Krone", en hoewel de Bondspresident, die toch uit de rangen van de Socialistische Partij komt, door zijn aanwezigheid elke verkeerde interpretatie uitsloot, staken zij hun antipathie niet ander stoelen of banken. De „nationaal",
d.i. „heel-Duits" gezinden, die nog steeds talrijk vertegenwoordigd zijn in de
hogescholen, eerden Otto als de Duitse heerser en als de vader van de stichter
van de Oostmark. Oud-Oostenrijkse monarchisten verzuchtten niet alleen „Krone
ist Krone", maar ook, in een andere zin dan de socialisten, „Otto ist Otto". Het
gevolg van dit alles was, dat de leiders van de twee grate partijen zich liever
afzijdig hielden: de viering moest een louter academische aangelegenheid blijyen.
Uit deze half mislukte plechtigheid nu gaan besluiten dat de Republiek „in
gevaar" is, zoals linkse kringen hebben gedaan, is een beetje voortvarend. Werkelijke gevaren van .binnen uit zijn er niet, hoewel de communisten en de neonazi's de laatste tijd weer meer van zich doen spreken dan wenselijk is en dan
hun reele sterkte rechtvaardigt. De communisten hebben in enkele grote bedrijven
verkiezingssuccessen geboekt. Uit zgn. hogere diplomatieke overwegingen genie-
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ten zij in Oostenrijk meer bewegingsvrijheid dan in andere landen van het Westen. Dit verklaart b.v. waarom de fameuze Wereldraad voor de Vrede, die vijf
jaar geleden uit Oostenrijk werd verdreven, kart daarna, na een tussenkomst
van de Sovjet-Unie, eerst officieus en coder controle opnieuw toegelaten werd,
en nu onlangs weer helemaal publiek in Wenen bij een kon komen. De muur
van stilzwijgen die de hele Oostenrijkse pers, behalve de communisten natuurlijk, rand deze manifestatie had opgetrokken, werd nu doorbroken. Ilja Ehrenburg verscheen met een portret en een interview in de kranten van de bourgeoisie en de leidende economische kringen. De interviewer kruidde zijn tekst
wel met kritische, soms boosaardige randbemerkingen, maar dit belette niet dat
de Minister van Binnenlandse Zaken, Afritsch, scherp aangevallen werd door
uiterst rechtse kringen, die hem het voorbeeld van zijn voorganger Helmer, een
felle anti-communist, voorhielden. De regeringscoalitie en de staatsleiding zijn
echter helemaal niet meer pro-communist geworden dan vroeger. Zij menen
slechts, dat consideratie voor de Sovjet-Unie 'belangrijker is dan een te verregaande strakheid. De winst die daaruit voor de communisten in Oostenrijk
volgt, zal wel heel bescheiden blijven.
Even weinig tragisch neemt men het neo-nazisme, dat weer de kop opsteekt.
Het probeert munt te slaan uit de netelige Zuid-Tirol-kwestie. Het enige resultaat is tot nu toe geweest, dat het de werkzaamheden van de „Berg-Isel-Bund",
die de Oostenrijkse minderheid in Zuid-Tirol steun en hulp wilde bieden, heeft
lamgelegd. In dit conflict grijpt de Oostenrijkse regering nogal scherp in, weer
uit overwegingen van buitenlandse politiek. Politici en terroristen, van wie men
kan bewijzen dat ze met een of andere aanslag in verband staan, worden voor
het gerecht gebracht, al gaat het dan om een zo belangrijke en ongetwijfeld uit
zuivere motieven handelende persoonlijkheid als Dr. Pfaundler, de publicist uit
Innsbruck. Enkele bruten, die zich schuldig gemaakt hadden aan grafschennis
op een Joods kerkhof, zijn er met relatief lichte straff en van of gekomen. Hoe
deze lieden denken, blijkt uit een bundel „gedichten" die in ,beslag werd genomen: alle overgebleven Joden kunnen alsnog best vergast warden. Een gewezen
S.D.-er, die terecht stond voor de moord op honderd Joodse vrouwen en kinderen en wiens schuld voor de procureur-generaal vaststond, werd door een jury
van gezworenen vrijgesproken wegens gebrek aan ‘bewijzen. Tegen een vonnis
moet men geen kritiek uitbrengen: misschien — hopelijk — was deze man
inderdaad onschuldig. Maar een ander, schijnbaar onbelangrijk feit, geeft meer
te 'bedenken. De geniale toneelspeler en -auteur Qualtinger, een waardige navalger van Nestroy, heeft onlangs een figuur gecreeerd die hij „Herr Karl" noemde. Zij roept de herinnering op aan een vroegere Karl, de onvergankelijke criticus Karl Kraus, die de Weense gemoedelijkheid onverpoosd te lijf ging en ontmaskerde. Herr Karl de Tweede, bij de ongenade van Qualtinger heerser over
een winkel van voedingswaren, past zich aan alles en iedereen aan, wil alles
meemaken, loopt met iedereen mee; de neo-nazi's hebben alleen dit op hem
voor, dat zij er tenminste nog een overtuiging op nahouden. Hij keurt alles
goed wat de machthebbers van het ogenblik doen en is steeds bereid dit te herroepen als nieuwe meesters de macht overnemen. Qualtinger heeft dit personage
niet uitgevonden: hij geeft het gestalte, hij doorschouwt het en stelt het aan de
kaak. En daarvoor verdient hij onze bewondering en dank. Maar het treurige is,
dat bij na heel de Oostenrijkse elite er wel enthousiast bij in de handen klapt,
n-zaar de les niet slikt: niet alleen zij die in Herr Karl hun evenbeeld terugvin-
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den, maar ook vele jongeren wijzen de satire met verontwaardiging af, in plaats
van de waarschuwing te verstaan.
Het bezoek van de Duitse Bondspresident Liibke en zijn Minister van Buitenlandse Zaken Schroder heeft de waarnemers van de buitenlandse politiek in
Wenen veel stof voor commentaren gegeven. Het was een publiek geheim dat
de gesprekken vooral zouden gaan over Oostenrijks verhouding tot de Europese
Economische Gemeenschap, in het bijzonder natuurlijk over de Duits-Oostenrijkse betrekkingen. Het publiek heeft de hoge bezoekers in het algemeen hoffelijk onthaald. Wel werd de wens naar harmonische betrekkingen met de grate
nabuurstaat, waarmee Oostenrijk historisch en cultureel zo nauw verbonden is,
niet door iedereen even hartelijk geformuleerd. De Furche toonde niet zo veel
geestdrift als de Salzburger Nachrichten of de officiele organen van de twee
regeringspartij en. De communisten hielden zich natuurlijk mopperend neutraal.
In Wenen toonde de bevolking zich niet buitenmate nieuwsgierig. De vroegere
geestdrift voor staatsiebezoeken schijnt een beetje te luwen; Kennedy en Chroestsjef werden hier vorig jaar veel koeler ontvangen dan in Parijs. Het DuitsOostenrijks gesprek verliep echter goed. Liibke viel persoonlijk zeer in de smaak
in de kringen waar het in deze kwestie op aankomt. Bijzonder gelukkig was zijn
inval om in een improvisatie te herinneren aan Maria Theresia's weigering om
met de verdeling van Palen in te stemmen, als een bewijs van wijze staatsmanskunst die het wint op het blinde imperialisme.
Doch het anekdotische is van bijkomstig belang tegenover het politiek-economische hoofdthema. Oostenrijk bevindt zich in de wereldpolitiek in een steeds
moeilijker wordende positie. Het zou graag handelen in verstandhouding met
Duitsland. Op het ogenblik is het kernprobleem: men wil zich in een of andere
vorm — en men wil dit, omdat het moet — met de E.E.G. associeren, zonder
evenwel toe te treden en vooral zonder politieke of militaire verplichtingen op
zich te nemen. Want zulk een aansluiting bij het Westers bondgenootschap zou
in tegenspraak komen met Oostenrijks neutraliteit, en dit zou de passabele of
goede betrekkingen met de staten van het Oostblok, welke het land heel moeizaam heeft weten te realiseren, spoedig in het gedrang brengen.
Rusland, Tsjechoslowakije en zelfs Joegoslavie brengen reeds zwaar geschut
in gereedheid tegen Oostenrijks associatie met de E.E.G., welke door Wenen
als onontkoombaar wordt beschouwd. In de Pravda, de lzvestja en in heel de
sovjet-pers worden de gevaren welke de Oostenrijkse neutraliteit bedreigen,
door Weense correspondenten in de zwartste kleuren afgeschilderd. Praag heeft
reeds een waarschuwing gestuurd naar de Ballhausplatz, die echter als een aanmatigende inmenging werd van de hand gewezen. Onlangs is Tito zelf met een
heftige aanval tegen de E.E.G. voor de dag gekomen. De diplomaten van de
Sovjet-Unie en van alle Volksdemocratieen werken overal tegen de E.E.G., zowel op het Ministerie van Buitenlandse Zaken als bij politici van de twee regeringspartijen, in de economische kringen en zelfs, langs omwegen, in kerkelijke
kringen en in het milieu van de Oud-Oostenrijkse aristocratie. Daarbij worden
o.m. twee argumenten naar voren gebracht die wel indruk maken, maar al spoedig in rook opgaan: enerzijds de opwellingen van nazisme in de Alpen-provincies en aan de universiteiten; anderzijds het feit dat de Duitse economie reeds
zo'n grate invloed heeft op heel de Oostenrijkse industrie en op het kredietwezen. In dit verband waren de verzekeringen welke van Duitse zijde gegeven
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werden, zeer waardevol. Met stelligheid. werd Oostenrijks zelfstandigheid gewaarborgd en men ging akkoord om het economische zo veel mogelijk gescheiden te houden van het politieke. Daarmee zijn natuurlijk nog niet alle moeilijkheden opgelost.
Amerika staat afwijzend tegenover Oostenrijks wens om in contact te komen
met de E.E.G. Het meent dat wie de voordelen van zulk een associatie wil genieten, er ook de lasten van moet dragen. Toen de Oostenrijkse Minister van
Landsverdediging Schleinzer onlangs een bezoek bracht aan Amerika, zal dit
hem wel duidelijk zijn gemaakt. Dit betekent nu echter ook weer niet dat Oostenrijk voortaan een vijandige houding gaat aannemen tegenover het Oosten.
Bondskanselier Gorbach heeft in Engeland veel begrip gevonden voor de moeiHike situatie van zijn land juist op dit gebied. Oak schijnt het dat het open
gesprek tussen Kreisky, de Minister van Buitenlandse Zaken, en zijn Duitse
collega Schroder, toen deze in Wenen was met Liibke, veel misverstanden welke
men in Duitsland wel eens heeft over Oostenrijkse opvattingen betreffende de
neutraliteit, uit de weg heeft geruimd. In hoeverre het bezoek van een hoge
Belgische diplomaat de moeilijkheden welke betreffende de E.E.G. bestaan
tussen Wenen en Brussel, heeft kunnen opklaren, is nog niet bekend. Op de
Ballhausplatz, waar de vroegere ambassadeur in Brussel, Fuchs, geruime did
secretaris-generaal is geweest, wordt in ieder geval alles gedaan am zeker met
de Wetstraat tot een volledige verstandhouding te komen.
De Oostenrijkse diplomatie zou zo graag in dezelfde gelukkige ?aside verkeren als von Karajan en de Philharmoniker, die even enthousiast en hartelijk
ontvangen worden in Moskou en Leningrad als in Japan, West-Europa en met
name Duitsland. Een recente wisseling in het Ministerie van Buitenlandse Zaken
heeft enkele van de beste krachten op zeer belangrijke posten geplaatst. Als
secretaris-generaal komt de bekwame diplomaat Bielka Kreisky en Steiner bijstaan, Fuchs gaat als ambassadeur naar Parijs.
De veel gesmade en toch zo nodige regeringscoalitie zet haar weg onverstoord
voort. Zij wordt veel sterker van buiten uit bedreigd dan van binnen. In de
wereld van vandaag heeft een vredelievend land als Oostenrijk, dat alle brutaal
geweld en elk fanatisme schuwt, het niet gemakkelijk, zichzelf, zijn waardigheid, zijn onafhankelijkheid en zijn als een kostbare schat gekoesterde neutraliteit te handhaven.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONA AL

het op 8 april in Frankrijk en zijn overzeese gebiedsdelen met uitzonde-

B ijring van Algerije gehouden referendum heeft de Gaulle de verwachte grote

overwinning behaald. Ruim 90% van de geldig uitgebrachte stemmen antwoordden „j a" op de gestelde vragen nl. goedkeuring van de akkoorden van.
Evian en het verlenen van volmachten aan de Gaulle om de gesloten overeenkomst ten uitvoer te leggen. Wel moet men rekening houden met het feit, dat
bij na 25 % der kiezers thuis bleven, maar dit percentage was nog geen procent
hoger dan bij andere gelegenheden, zoals b.v. het referendum van januari 1961,
en daar de O.A.S. had geadviseerd de stemming te'boycotter kan hieruit worden afgeleid, dat deze organisatie in Frankrijk tenslotte toch maar geringe sympathie heeft weten te verwerven. Het is echter het beste om dit massale „j a" te
interpreteren als een even massaal „nee" tegen de opvattingen en misschien nog
meer tegen het optreden van de O.A.S.; zeker is het niet goed om er een goedkeuring in te zien van de politiek van de Gaulle in haar geheel.
Waarschijnlijk heeft de president dit zelf ook ingezien en heeft hij daarom
niet toegegeven aan de aandrang, van sommigen in zijn omgeving om nu meteen
het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Dan zou
men wel eens een heel ander beeld van de opvattingen der kiezers hebben kunnen krijgen, want noch in M.R.P.-kringen, noch in de socialistische groeperingen — om van de communisten maar in het geheel niet te spreken — is men
erg gelukkig met de politieke opvattingen van de Gaulle. Hij voelt weinig voor
het normale optreden van het parlement en wil steeds verder gaan in de richting
van een presidentiele democratie, maar dan een heel andere dan de V.St. bezitten. In zijn laatste, aan het referendum voorafgaande redevoering heeft de
Gaulle nl. de gevaarlijke stelling geponeerd, dat een volksstemming „de duidelijkste, eerlijkste en meent democratische instelling" is, maar er zijn talrijke,
betrekkelijk recente en weinig fraaie voorbeelden aan te halen van het tegendeel.
In elk geval was het na deze uitspraak al moeilijk aan te nemen, dat premier
Debre zijn zin zou krijgen en dat het parlement zou worden ontbonden.
Kart na het referendum bond Debre zijn ontslag aan, dat nu aanvaard werd,
en de Gaulle wees Georges Pompidou aan als zijn opvolger. In de nieuwe regering zijn alle belangrijke figuren uit het kabinet Debre aangebleven. Uit het
feit, dat er een enkele linkse Gaullist is opgenomen en de invloed van de M.R.P.
belangrijk grater is geworden, meent men te kunnen afleiden, dat er enige —
zij het dan geringe — verschuiving naar links heeft plaats gehad. Pompidou is
partijioos, een der oudste vertrouwensmannen van de Gaulle en geen parlementarier; men ziet in hem een gewilliger werktuig in handen van de president dan
Debre en mogelijk komt dit goed te pas, daar de Gaulle een nieuwe grondwet
wenst door te voeren, waarbij de president rechtstreeks gekozen zal worden door
het yolk en dit zich tevens bij referendum moet kunnen uitspreken over de
voornaamste kwesties als b.v. de eenwording van Europa.
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Deze laatste kwestie is in april weer druk besproken. Na de regeringsverklaring van Pompidou in de Franse Kamer kwam tot uiting, dat men ook daar
helemaal niet gelukkig was met het optreden van de Gaulle in dezen. Maar de
invloed van het parlement is zo gering, dat men deze oppositie welhaast voor
kennisgeving kan aannemen.
Belangrijk waren op dit punt de verschillende Europese besprekingen. Na een
bijeenkomst van de Italiaanse premier Fanfani en de Gaulle op 4 april in de
buurt van Turijn gaven beide staatslieden een in wijdse termen gesteld communiqué uit, waarin men volgens Fanfani moest lezen, dat geen nieuwe moeilijkheden waren gerezen en zelfs enkele oude verminderd waren, maar hij voegde
er aan toe: „tenminste voorzover zij ons betroffen"; beide gesprekspartners
verklaarden tevreden te zijn, hetgeen betekende, dat Italie tot op zekere hoogte
was tegemoet gekomen aan de Gaulle's opvatting van een Europa des Patries.
W.-Duitsland was reeds eerder besloten om althans tijdelijk het plan voor een
losse federatie te aanvaarden en minister Schroder zou voor 17 april een paging
doen om zijn collega's Spaak en Luns over te halen om voor een periode van
drie jaar de losse statenbond te aanvaarden en daarna verder te zien.
Dit is niet gelukt. Van Belgisch-Nederlandse zij de blijft men zich hardnekkig
verzetten tegen de Gaulle's plannen; men wenst geen overdracht van de economische bevoegdheden van de Europese gemeenschappen aan een nieuwe organisatie, daar dan de supra-nationale gedachte, belichaamd in de Kolen en Staalgemeenschap, E.E.G. en Euratom, verloren zou gaan; ook wenst men niet de
vorming van een derde macht buiten de N.A.T.O. Natuurlijk juicht men de
Frans-Duitse verzoening van harte toe, maar men voelt niets voor een te grote
macht van deze twee in Europa, die dan gebruikt zou kunnen worden ten nadele
van de kleine mogendheden. De verhoudingen liggen uiterst moeilijk; men kan
natuurlijk domweg weigeren op de plannen van de Gaulle in te gaan en star
blijven vasthouden aan de opvattingen, zoals die reeds over een politieke Europese gemeenschap zijn vastgelegd in 1953; maar men wenst ook toetreding van
Engeland tot de E.E.G. en daar het besluit hierover met algemene stemmen moet
worden genomen, moet men Frankrijk dus niet voor het hoofd stoten.
Deze kwestie werd opnieuw besproken op de vergadering der E.E.G.-ministers te Parijs op 17 april. Men kwam geen stag verder; Belgie en Nederland
bleven staan op hun standpunt, dat er een hecht politiek geIntegreerd Europa
moest komen, waaronder zij verstaan: samensmelting der bestuursorganen, verkiezingen volgens algemeen kiesrecht en het recht van meerderheid, terwijI
Frankrijk, W.-Duitsland, Italie en Luxemburg een meer soepele confederatie
verlangen.
Een ander punt, waarom de onderhandelingen draaiden, was de toetreding
van Engeland; Belgie en Nederland hebben er bezwaar tegen, dat men door nu
— tijdens de onderhandelingen over deze toetreding — te gaan beslissen over
de verdere verwezenlijking van de politieke eenheid Engeland voor een fait
accompli stelt; zij wensen, dat Engeland dan tenminste in deze besprekingen
wordt betrokken. Gesteld echter, dat Engeland toetreedt, zal het dan lets voelen
voor de volledige politieke integratie? Dat de Engelse regering wil toetreden, is
wel zeker, maar zij wil daarbij de belangen van de Gemenebestlanden, van de
Engelse fabrikanten en boeren veilig stellen en tevens wil zij een grotere invloed
uitoefenen op de gang van zaken in Europa en de W. wereld, zoals premier
Macmillan in een rede bij een tussentijdse verkiezing in Stockton-on-Tees heeft
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verklaard. Maar ook blijkt, dat Engeland er niets voor voelt ook politiek geheel
op te gaan in het Ene Europa. Op de keper beschouwd voelt het meer voor de
idee van de Gaulle dan voor de supra-nationale gedachte van de heren Luns en
Spaak; minister Luns weet dit ook en heeft al verklaard, dat Nederland, als
Engeland deel zou nemen aan de opbouw van een collectief Europa, „am praktische redenen" wel bereid zou zijn wat water in zijn supra-nationale wijn te
doen. Wij menen daarom te mogen zeggen, dat het verzet van Nederland en.
Belgie is terug te voeren tot de angst, dat in het Europa van de ZES, georganiseerd volgens het plan van de Gaulle, Frankrijk en W.-Duitsland de lakens
zullen uitdelen en dat zij mede daarom de toetreding van Engeland wensen,
omdat dit land een tegenwicht zou kunnen vormen tegen beide juist genoemde
vastelandsmogendheden. Dan is echter het Belgisch-Nederlandse verzet niet
meer op principiele, maar op praktische gronden gebaseerd.
De mogelijke toetreding van Engeland speelde ook een rol op de conferentie
tussen 16 Afrikaanse landen en de E.E.G. Voor deze voormalige koloniale gebieden van Frankrijk, Italie en Belgie waren bij het tot stand komen van het
verdrag van Rome in 1957 door de besturende mogendheden associatie-overeenkomsten gesloten en de nu onafhankelijk geworden landen wensen deze verdragen, volgens welke zij preferentiele rechten voor hun produkten in de Euromarkt genieten en tevens ontwikkelingshulp ontvangen, te hernieuwen. Reeds
geruime tijd werden hierover besprekingen gevoerd en hierbij bleek, dat Frankrijk akkoord ging met de verlangens van de Afrikaanse landen, maar dat W.Duitsland en Nederland de preferentiele rechten hoogstens nog een paar jaar
wilden toestaan in verband met mogelijke wensen van de Afrikaanse Gemenebest-landen bij een ev. toetreden van Engeland. Bovendien kwam er ook uit de
V.St. aandrang om de preferentiele rechten te beeindigen, daar deze nadelig
waren voor de invoer uit de Z.-Amerikaanse landen. Wat betreft de ontwikkelingshulp was Frankrijk volledig bereid aan de aanmerkelijk hogere eisen van de
16 Afrikaanse landen tegemoet to komen, maar de andere E.E.G.-landen wensen
een dergelijke beslissing op zijn minst uit te stellen, omdat zij hun mogelijkheden om hulp te bieden niet nu reeds willen uitputten, daar straks andere geassocieerde gebieden evenveel rechten op hulpverlening zouden kunnen doen gelden.
Wil Frankrijk oak hier Engelands „blijde Incomste" bemoeilijken? Tenslotte
kwam er een nieuwe associatie-overeenkomst tot stand voor 5 j aar, waarin de
Afrikaanse landen minstens dezelfde voordelen werden gegarandeerd als in de
lopende contracten.
Oak in de Afrikaanse wereld 'bestaat een neiging tot grotere economische
samenwerking; reeds in mei van het vorig jaar werd in principe hiertoe besloten
in Monrovia door de zgn. Brazzaville-groep — de vroegere Frans-Afrikaanse
landen — en enkele andere, waaronder 'p .a. Nigeria en Togo, maar de Brazzaville-landen gunnen aan de andere Afrikaanse landen niet, dat zij zich op dezelfde gunstige voorwaarden met de E.E.G. associeren. Geheel afwijzend tegenover samenwerking met de E.E.G. staat de Casablanca-groep — Guinee, Mali,
Ghana, Marokko en de V.A.R. —, die de E.E.G. beschouwen als een nieuwe
vorm van kolonialisme.
Regionale samenwerking was ook de bedoeling van de bijeenkomst van ministers van buitenlandse zaken van Malakka, Thailand en de Philippijnen in de
hoofdstad van Malakka, Kuala Lumpur. Malakka is een Westers-georienteerde,
niet gebonden staat en de beide anderen zijn lid van de Zuid-Oost-Aziatische
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Verdrags Organisatie; de bijeenkomst was een voortzetting van een vorige zomer
gehouden conferentie in Bangkok, waar de „Association of South-East Asia"
(A.S.A.) werd opgericht, omvattend ongeveer 80 miljoen mensen. Zij willen
niet — nog niet? — komen tot militaire en politieke samenwerking, maar
tegenover de andere economische blokken een eigen economische gemeenschap
plaatsen; bedoeling is te komen tot een verbetering van de onderlinge handelsbetrekkingen en een plan te ontwerpen voor wederzijdse ontwikkelingshulp.
Het is voor het eerst, dat Z.O.-Aziatische landen buiten het Westen om tot een
dergelijke samenwerking komen.
Nog steeds wordt er in Geneve over ontwapening gesproken; deze keer is het
de achttien-landen-conferentie, waaraan echter maar 17 landen deel nemen, daar
Frankrijk niet wenste te verschijnen. Men is tot nu toe geen stap verder gekomen; wel is men het erover eens, dat men moet ontwapenen en dat er een einde
moet komen aan de kernproeven, maar over de controle hierop bestaan er meningsverschillen. De S.U. ziet alle internationale controle als een middel tot
spionnage binnen haar grenzen, terwijl de V.St. er niets voor voelen nog eens
evenals verleden jaar te moeten merken, dat de S.U. pratend over een verbod
van kernproeven voorbereidingen treft voor het nemen van nieuwe proeven.
Engeland is het in principe eens met het Amerikaanse standpunt, dat controle
vereist is, al wil het hierbij meer risico nemen. Het starre standpunt van de S.U.
heeft er intussen toe geleid, dat president Kennedy zijn toestemming heeft gegeyen voor de hervatting van kernproeven in de atmosfeer hetgeen op 25 april
boven de Christmaseilanden is gebeurd.
De samenkomst te Geneve is oak gebruikt om andere tussen Oast en West
hangende kwesties te bespreken, waaronder Berlijn natuurlijk wel de voornaamste was. Tussen Rusk en Gromyko werden de Moskouse voelhorengesprekken
van de Amerikaanse gezant Thompson voortgezet en na het vertrek van Rusk
naar Washington werden daar verdere besprekingen gevoerd tussen hem en de
Russische gezant, Dobrynin. Er zou enige toenadering zijn bereikt, hetgeen men
ook afleidt uit het feit, dat de Amerikaanse vertegenwoordiger in Berlijn, Lucius
Clay, niet meer permanent in de stad zal verblijven, en uit de terugroeping van
maarschalk Koniev, opperbevelhebber van het Rode Leger in 0.-Duitsland,
naar Moskou.
J. Oomes

Forum
Evolutie en Christenen
Onder de titel Evolution and Christians
verscheen onlangs een boek van 400 pagina's, geschreven door de Engelsman
Philip G. Fothergi11 1 ). De schrijver is
momenteel Senior Lecturer in Botany te
Newcastle en een Fellow of the Royal
Society of Edinburgh. Naast publikaties
over cytologie en genetica schrijft hij ook
over de meer theoretische en wijsgerige
aspecten van de biologie, en speciaal interesseert hem de kwestie van evolutie
en afstamming van de mens in haar verhouding tot het christelijk denken. Zo
verschenen in de voorafgaande jaren
reeds boeken over de historische aspecten
van de organische evolutie (in 1952) en
over de oorsprong van het leven (in.
1958). En verder zijn er nog tijdschriftartikelen over de leer van Humani generis en over de christelijke interpretatie
van de evolutie. De schrijver is een overtuigd Christen en een overtuigd evolutionist. Ook dit nieuwe boek moet in dit
licht worden gelezen, zoals hij uitdrukkelijk schrijft in zijn voorwoord: „I have
written as a Roman Catholic (p.
XIII).
Eerlijk moet mij van het hart, dat het
boek mij niet is meegevallen. Fothergill
heeft een bewonderenswaardige hoeveelheid materiaal verwerkt. De literatuurlijst
beslaat bijna 40 pagina's. Uitvoerig behandelt hij de eigen denkaard van de
wetenschap, de klassieke en moderne
(genetische) argumenten voor de evolutie, en tenslotte de afstamming van de
mens, waarbij dan voornamelijk de relatie
tot de theologie naar voren komt. In de
behandeling van de verschillende argumenten verrast hij vaak door gezonde
kritische opmerkingen omtrent de waarde
van de argumenten die worden aangevoerd. De kritiek b.v. op Darwins opvattingen omtrent de natuurlijke selectie (p.
42 e.v.) laat zich met vrucht lezen. Maar
overzien we nu het boek als geheel, dan
laat het toch een onbevredigende indruk
achter.

Het komt mij voor, dat door de enorme
massa materiaal het boek meer een naslagwerk is geworden (en een vruchtbaar
naslagwerk), dan een synthetische visie.
Waar het nu eigenlijk in de relatie geloof
en wetenschap om gaat, komt onvoldoende naar voren. Hij zegt het wel, maar het
krijgt niet genoeg relief. En ditzelfde bezwaar kleeft ook aan zijn puur wetenschappelijke beschouwingen over de evolutie en de afstamming. De lezer zou
meer gebaat zijn met een fundamentele
beschouwing over de grondideeen (de
„basic ideas") die bier een rol spelen,
dan met de overvloed aan materiaal die
ons wordt aangeboden. Speciaal geldt dit
voor de twee genetische hoofdstukken
(V en VI) van het boek. Deze grondideeen zijn weer niet afwezig in de bespreking van het materiaal, maar het relief ontbreekt.
Als fundamentele ideeen, die van belang zijn in een verhandeling over de
verhouding van evolutie en geloof, zou
ik willen noemen: het onderscheid tussen
de denkniveaus waarop het menselijk
denken zich beweegt; het onderscheid
tussen diversificatie en evolutie; het onderscheid tussen micro- en macro-evolutie; het onderscheid tussen soortvorming
en rasvorming; het onderscheid tussen
mono- (resp. poly-) phylese en -genese;
de juiste inhoud van het creatiebegrip,
van het zielsbegrip als vormgevend princiep; de openbaringsinhoud van de uitspraken van het kerkelijk leergezag. Het
zou ons in deze bespreking te ver voeren, hier overal uitvoerig op in te gaan.
Daarom moge enkele kanttekeningen volstaan.
Er is een onderscheid tussen het wetenschappelijk denkniveau, het wijsgerig
en tenslotte het theologisch denkniveau.
leder denkniveau is gekenmerkt door een
eigen wijze van denken en zijn eigen
object. Nu is evolutie een zuiver wetenschappelijk begrip, maar creatie is een
wijsgerig en theologisch begrip. En alleen
al uit dien hoofde kan men gemakkelijk
inzien, dat de tegenstelling: of geevolu-

1) P. G. Fothergill, Evolution and Christians. — Longmans, London, 1961, XIX-395 pp., 42 s.
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eerd of geschapen, een schijnprobleem is,
omdat men begrippen uit verschillende
denkniveau's niet zo maar tegenover elkaar kan stellen. Van belang is dus een
juiste wijsgerige en theologische begripsbepaling van creatie, en hierin precies
laat Fothergill ons in de steek. Creatie is
het afhankelijk-zijn van God in het zijn,
het gaat over de existentie, het bestaan
der dingen, terwijl evolutie een verklaring wil geven van het ontstaan. Het
creatiebegrip bij Fothergill (p. 201) speelt
nog geheel in de fenomenologische orde
en handelt over het ontstaan, maar stijgt
niet op tot de orde van het zijn, waar
toch de wijsbegeerte te huis is. En toch
lijkt mij dit onderscheid fundamenteel.
De evolutie wordt over het algemeen
gekarakteriseerd als een opgang van lagere naar hogere vormen, of van minder
naar meer complexe vormen. Dat het nu
op zichzelf al een probleem is, welk criterium men heeft om een organisme „lager- of „hoger- te noemen, of wat men
onder complexiteit verstaat, (de schedel
van een waraan is meer complex dan de
schedel van een mens), komt bij Fothergill niet naar voren. Als men vervolgens
de evolutie nader wil bepalen als de
theorie die het ontstaan der soorten wil
verklaren, smokkelt men in feite een
nieuw evolutiebegrip naar binnen, dat
men liever diversificatie moet noemen.
Het is nl. nog helemaal niet gezegd, dat
de nieuwe soort, die ontstaat uit een
reeds bestaande, ook hoger is dan de
„ouder- soort. Het is meer een verschijnsel, liggend op horizontaal diversificatievlak, dan op verticaal evolutievlak. Dit
geldt ook voor het ontstaan van geslachten binnen de families. Dit geldt ook
voor de zgn. orthogenetische rijen als
b.v. in de reeks van Eohippus naar
Equus, het bekende paradepaard van de
evolutie. Dit onderscheid tussen diversificatie en evolutie trekt zich eveneens
door in de gegevens die we tegenwoordig
hebben uit de genetica, en waarover Fo-,
thergill ons zeer uitvoerig en interessant
informeert. De genetische processen (de
micro-evolutie, zie pp. 219, 229, 231, 244)
liggen weer op horizontaal niveau, en
nog altijd blijft de relatie tot de macroevolutie, de grote lijn van laag naar
hoog, een probleem. Ook voor mij blijft

evolutie een wetenschappelijk geloofspunt, waarvoor de bewijsvoering niet
duidelijk is. Men leze b.v. de interessante
introductie van W. R. Thompson in de
nieuwe editie van Darwins Origin of
species in de Everyman's Library. Ook
Fothergill verwijst er naar.
Al de genetische processen wijzen eerder op ras- en variEteitsvorming dan op
soortvorming. Als voornaamste operatoren van de evolutie wijst Fothergill (b.v.
op p. 203) aan: mutatie, recombinatie,
isolatie en selectie. Maar deze operatoren
werken weer in het micro-evolutionistisch
en diversificatie-gebied. En bovendien
ziet men dan de evolutie teveel als een
gevolg: een gevolg van mutatie, van selectie enz. 1k meen dat men verder komt,
als men de evolutie ziet als een princiep
dat van binnen uit werkt, als een eigenschap van de dynamische materie, maar
de grote moeilijkheid is, om hiervoor wetenschappelijke argumenten te geven.
De uiteenzetting van Fothergill over
de afstamming van de mens is niet de
sterkste zijde van het boek, vooral ook
hierom niet, omdat hij verbanden legt met
de theologie, die een gebrek aan theologisch inzicht verraden. Maar ook in de
zuiver wetenschappelijke uiteenzetting
van de wetenschappelijke gegevens blijft
wel iets te wensen over. Pithecanthropus
wordt b.v. tegenwoordig algemeen in het
midden-pleistoceen geplaatst en niet meer
in het oud-pleistoceen. Maar bijzonder
jammer is het, dat we Been heldere verklaring krijgen van het onderscheid tussen phylese en genese. Deze begrippen
worden door hem door elkaar gebruikt
en als identiek beschouwd (zie b.v. p.
292). En een heldere uiteenzetting van
het biologische monogenese-begrip is toch
juist van belang in verband met de theo.
logie. Daar komt nog bij, dat Fothergill,
ook al beweert hij het tegendeel, de mens
dualistisch ziet. Twee keer (op p. 306 en
336) definieert hij de ziel (resp. de vorm)
als „that which makes the body a man"
(cursivering van Fothergill), en hiermee
geeft hij niet de Thomistische visie weer,
maar hij plaatst zich in dezelfde hoek als
Driesch met diens entelechiebegrip. Er is
een verschil tussen „that which" en „by
which". Fothergill heeft zich op wijsgerig
en theologisch gebied door anderen laten
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voorlichten. Dat is verstandig, maar het
ongeluk is, dat zijn raadslieden klaarblijkelijk niet op de hoogte zijn van hetgeen
zich momenteel in de wereld der wijsgeren afspeelt over het probleem van de
speciale schepping der menselijke ziel en
in de wereld der theologen over het erfzondebegrip. Als hij dit had geweten, had
hij zich nooit laten verleiden tot die fantastische constructies, om biologisch waar
te maken hoe de eerste mens kan zijn ontstaan, en hoe Eva uit Adam is voortgekomen. Nu doen ze het boek eerder schade dan goed. Het ware beter geweest, te
wijzen op de onderscheiden denkniveaus,
en door een bekwaam theoloog een verhandeling te laten schrijven over Humani
Generis en over de Openbaringsinhoud
van het erfzonde-begrip.
Fothergill heeft een getuigenis willen
schrijven als een katholiek evolutionist.
Het is een eerlijk boek geworden, met
veel nuttige gegevens, maar niet altijd
even gelukkig. Een getuigenis als dit is
misschien in Engeland meer op zijn plaats
dan hier, omdat daar de verhouding van
geloof en wetenschap wellicht meer als
een conflictsituatie wordt ervaren dan
hier. 1k ontkom niet aan de indruk, dat
we hier op dit punt al verder zijn. Maar
men komt alleen verder, als men de probleemstelling zuiver houdt.
Dr. M. Jeuken S.J.

De uitspraak van „frank"
In het jongste nummer van de Leuvense Bijdragen 1) publiceerde Dr. G. j.
Steenbergen, professor aan de St. Ignatius-Handelshogeschool te Antwerpen,
een bijdrage gewijd aan de uitspraak van
de Belgische muntnaam frank. Het stuk
verdient een ruimere verspreiding dan
een vaktijdschrift uiteraard te beurt valt.
Op verzoek van de redactie vat Prof.
Steenbergen zijn betoog hieronder kort
en schematisch samen.
De naam van de Belgische munt wordt
in het Nederlands op drie manieren uitgesproken. Hij klinkt als (rang, hij rijmt
met rank, en hij heeft ook nog de klank
van het Frans franc. Elk van deze moge
1) 51e jaargang, 1962, pp. 91-96.
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lijkheden wordt door beschaafd sprekenden in Noord en Zuid gebruikt, en werd
bovendien vermeld door erkende fonetici
zoals Grootaers en Blancquaert. Strikt
genomen zijn zij dus alle drie ABN.
De Franse uitspraak is echter van
meer recente datum dan de twee Nederlandse. Het eigenaardige is nu, dat sommige beschaafd sprekenden die jongere,
Franse uitspraak propageren, en doen
alsof de Nederlandse uitspraak verkeerd
zou zijn.
Deze opvatting is niet bestand tegen
kritiek, en wel om verscheidene redenen.
1. Het woord frank bestaat als muntnaam sedert de 14e eeuw in het Nederlands, en blijkens de schrijfwijzen
en de meervoudsvorming werd het
toen reeds „op zijn Nederlands" uitgesproken. Het dient dus beschouwd
te worden als een oud Nederlands
woord, niet als een recente ontlening
aan het Frans.
2. De spelling frank dus niet met c -die reeds tientallen jaren in Nederlandse woordenboeken de voorkeur
geniet, en die bij de jongste spellingregeling werd voorgeschreven, laat
een Nederlandse uitspraak verwachten, niet een Franse.
3. De voorgeschreven meervoudsvorming op -en, die ook reeds lang in
gebruik is, maakt een Franse uitspraak zelfs onmogelijk: men kan eenvoudig niet franken zeggen met de
Franse uitspraak franc. Hetzelfde
geldt voor de talrijke afleidingen zoals frankendeposito en dergelijke.
Als er dus een uitspraak geen aanmoediging verdient in het Nederlands, dan is
het juist de Franse.
Nu zou men kunnen aanvoeren, dat
naast het voorgeschreven meervoud op
-en, ook een meervoudsvorming op -s
voorkomt. De vorm franks wordt dikwijls
gehoord, vooral in Noord-Nederland. De
samenstellers van onze woordenboeken
vermelden hem wel niet bij de meervoudsvorming, maar gebruiken hem soms
zelf, o.a. in de jongste uitgave van de
zeer gezaghebbende Van Dale (zie de
afkortingen op p. 539). Wijst die -s nu
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niet op een Franse uitspraak van frank?
Deze vraag dient beslist negatief te
worden beantwoord. De -s in franks
hoort men; de Franse meervouds-s hoort
men niet. Dus is de -s van franks Neder-

lands, en wel even Nederlands als die
van guldens, stuivers, enz. Bijgevolg kan
ook dat argument niet warden aangevoerd om de Franse uitspraak van frank
te verantwoorden.
G. J. Steenbergen

Boekbespreking
GODSDIENST

HOUTRYVE, O.S.B., Idesbald Van,

Beschouwend Gebed. --- De Vroente, KasVERHEUL, O.S.B., Dom A., Inleiding
tot de liturgie. Romen Zonen, Roermond, 1962, 222 pp., f 6.25 en f 7.90.
De bekende Benedictijn van Affligem,
Dom. A. Verheul, heeft als inleiding tot
de liturgie vooral de teologische achtergrond der liturgie uitvoerig uiteengezet.
Het werk is gegroeid uit de lessen die hij
lange tijd gaf over dezelfde stof. Het
eerste en langste gedeelte van dit boek
behandelt uitsluitend deze theologische
achtergrond; het tweede beschouwt enige
„actuele problemen rond de liturgische
vroomheid", o.a. liturgie en volksdevoties, liturgie en oecumene. Dom Verheul
is een veilige gids over heel dit gebied.
Zijn theologische en liturgische geschooldheld, zijn gezond, evenwichtig oordeel,
zijn vertrouwdheid met de bijbel, zijn
Benedictijnse vroomheid lichten op uit
elke bladzijde van dit werk. In het laatste
hoofdstuk „Liturgie en Oecumene" geeft
de auteur een kort overzicht over wat er
aan liturgie opleeft in de Anglikaanse en
P. van Alkemade
Hervormde kerken.
KUEHNEL, Jozef, Aan zuivere bronnen.
---- De Vroente, Kasterlee; Desclde de
Brouwer, Breda, 1961, 87 pp., Fr. 45.
Dit korte essay verscheen in het Duits
onder de titel Von heiligen Flammen. De
Ned. vertaling is voorzien van een voorwoord van Prof. Dr. H. Vandenbussche.
Het origineel werd geschreven vOár de
tweede wereldoorlog, toen de christelijkethische „Weltanschauung" door velen
als vraag werd gesteld. Kuehnel suggereert een juist antwoord op vele levensvragen, in vorm van aforismen. Steeds
bewaart hij de nodige zin voor nuances
die de menselijke situatie vereist. Een
waardevol werkje, dat tevens een geslaagde proef mag heten van christelijk
humanisme!
H. Van Roy

terlee; Desclde de Brouwer, Breda, 1961,
105 pp., Fr. 45.
Schrijver is geen onbekende in de wereld
van de geestelijke literatuur. Naar aanleiding van zijn 75e verjaardag, biedt hij
een boekje aan over het gebed, geschreven voor alien „die God zoeken en bemirmen". Het eerste deel
dat ook het
meest is uitgewerkt geeft zeven reeksen beschouwende gebeden over Gods
heerlijkheid. Het tweede bevat een ascetische handleiding tot het beschouwend
gebed en beschrijft de overgang tot een
dieper gebedsleven. De laatste bladzijden
zijn gewijd aan het beschouwend leven
van de monnik. Het geheel behelst een
rijke, voedende doctrine, welke herinnert
aan de spiritualiteit van Dom Marmion.
H. Van Roy
GROOT, O.Praem., D. G. De, Gebedenboek voor meisjes. E.K. Sekretariaat,
Abdij, Averbode, 1961, 253 pp., 8 afb.
De oorspronkelijke uitgave Gebedenboek
voor jongens, dat than zijn derde uitgave beleeft, werd aangepast voor meisjes
door de Kanunnikessen van het Heilig
Graf (Turnhout). Het eerste gedeelte bevat de Latijnse Misteksten en Nederlandse gebeden voor een gemeenschapsmis of
stille mis, met daarbij een reeks persoonlijke gebeden. Het tweede gedeelte biedt
een hele serie gebeden uit het dagelijks
leven, afgewisseld met enkele kleine stuk-ken am over na te denken. Beneden deze
bladzijden staat telkens een weak voor
het leven. Het derde gedeelte geeft een
selectie gebeden van meisjes, neergeschrey en in verschillende omstandigheden. Ten
slotte een voorbereiding op de biecht, de
kruiswegoefening en de gewone gebeden.
Presentatie en inhoud zijn fris en verzorgd. Overal blijft de gebedstoon bezielend, evenwichtig, natuurlijk. Vele span-
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tane gebeden blijven afgestemd op de
rijkdom van Gods woord: het Evangelie,
de psalmen. Voor opgroeiende meisjes
van de middelbare school een kostbare
H. Van Roy
aanwinst.
GUTZWILLER, Richard, De gelijkenissen van Onze Heer. Vert. -- Uitg. Paul
Brand, Hilversum, 1962, 165 pp., f 5.90.
De boekjes van R. Gutzwiller over de
verschillende evangelies zijn overal met
grote belangstelling ontvangen. Het zijn
frisse, zeer hedendaagse beschouwingen
van een in de huidige wereld staand
priester die de noden der mensheid kent
en thuis is in de wereld van het evangelie. Dit boekje over Jesus' gelijkenissen
sluit hierbij aan en geeft een eveneens
frisse en vaak originele uitleg van de
evangelische parabels. Het boekje leent
zich zowel ter meditatie als ter geestelijke
lezing. Eenvoudig, doch helder en fris
van stijl, zal ook dit werkje zijn weg yinP. van Alkemade
den.
CHARLIER, J. P., Het teken van Kana.
Patmos-reeks nr. 9. .— Uitg. Patmos, Antwerpen, 1961, 87 pp., Fr. 37.
Deze exegese beweegt zich met grote
vlotheid in de vernieuwde visie op het
St.-Jans-evangelie. De auteur laat zien
hoe Johannes' verhaal over Kana de rijkste thema's van het Oude Verbond — de
bruiloft van God met zijn yolk en de tvijn
der Messiaanse vreugde —, doortrekt tot
aan het alles resumerende Uur van
Christus. Tot hiertoe gaf men voor dit
eerste optreden van Jesus en voor het
gesprek tussen Hem en zijn moeder meestal een louter psychologische verklaring.
Hier wordt Kana een sacramenteel teken:
een voorafbeelding van Kalvarie, waar
het echte Messiaanse feestmaal vol paradoxale vreugde zal plaatsvinden. Te Kana weigert Jesus aan zijn moeder dit definitieve feestmaal reeds bij het begin van
zijn openbaar leven te vieren: wel zal de
bruiloft van Kana er een teken van zijn.
Voor het eerst wordt Maria hier „Vrouw"
genoemd: in de bruiloft van Christus met
zijn Kerk is zij, als oerbeeld van die
Kerk, de bruid van de Zoon. Een helder
boekje met boeiende exegese in een keurig e vertaling.
J. Degraeve
BERTRAM, Otto, En wat morgen? —
De Vroente, Kasterlee; Desclee de Brouwer, Breda, 1961, 59 pp., 12 afb., Fr. 50.
De auteur stelt een diagnose op van het
christendom in de huidige samenleving.
Hij druid zich uit in ritmisch proza, ellip-
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tische zinbouw en paradoxen. Dit stijlprocêde stelt hem in staat de onvrede en
de eenzaamheid van de moderne mens
scherp te tekenen. Enkele lichtpunten
blijven glanzen temidden van de duisternis: het gebed, de liefde, de inkeer bij de
avond van het leven. Wel kan men de
vraag stellen of dit vaardig proza de
godsdienstige bezinning blijvend vermag
te voeden. Het kan gelden als een tijdsdocument voor een generatie die, ontgoocheld en geslagen, blijft staan op de
drempel van de hoop.
H. Van Roy
DANIELOU, Jean, Nader tot Christus.
Vert. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1962, 231 pp., f 9.50.
In 1960 verscheen van Jean Danidlou
Approches du Christ. Dom A. Beekman
vertaalde dit werk met grote zorg onder
de titel Nader tot Christus. De auteur
richt zijn boek tegen de verdeeldheid, die
ontstaat door Jesus te willen benaderen
enerzijds als de historische Jesus der
evangelien, anderzijds als de Jesus van
het geloof. Door het ,,beluisteren van de
geschiedkundigen en de theologen, de
exegeten en de mystieken" wil hij de volheid van Christus benaderen. Danielou is
een vruchtbaar schrijver, die veel van
het hier behandelde vroeger reeds ter
sprake bracht. Hij noemt dit boek zelf
een soort „summa -. Het is inderdaad een
rijk en boeiend en veelzijdig boek over
de Verlosser van een geleerde, die op de
hoogte is van de tijdsstromingen en van
de huidige Bijbelwetenschap. In een laatste, meer persoonlijk gekleurd hoofdstuk,
dat De intvendige Meester heet, handelt
hij over de persoonlijke ontmoeting van
de Heer.
P. van Alkemade
LUERATUUR
BRUNING, Henri, Motieven en figuren.
Gedichten. — H. J. Bruning, Nijmegen,
1961, 43 pp.
De dichter bundelt bier enkele verzen die
hij in de loop van de laatste vijfentwintig
jaar heeft geschreven. Deze krachtige en
ook vaak vertederde poezie dwingt bewondering af. De auteur van vOOr en na
de tweede wereldoorlog is er voortdurend
in te herkennen. Henri Bruning heeft
nooit uitsluitend estheet willen zijn, maar
vooral profeet, en wel de profeet van het
tragische herolsme, van de miskende heiligheid. Van daar uit belicht hij bepaalde
facetten uit het leven van Jesus en de
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heiligen (hier o.a. van de pastoor van
Ars, over wie hij reeds vaak schreef).
Poetisch is hij juist in deze verzen doorgaans meesterlijk (7v., 11 vv., 29 en vooral 31v.). Gezien de context van zijn hele
oeuvre menen we ook hier telkens accenten te bespeuren die niet vrij zijn van
pessimistisch eschatologisme. En dat
dreigt dan juist de lijdensmystiek te beroven van haar intrinsieke zin en haar
vruchtbaarheid voor deze wereld. Ontdaan van dualistische eenzijdigheden,
waar hopelijk velen overheen lezen, heeft
deze spiritualiteit iets groats. Daarom
bevelen we deze poezie toch niet alleen
om haar hoge artistieke waarde aan.
P. den Ottolander
KOSSMANN, Alfred, De Misdaad.
Querido, Amsterdam, 1962, 158 pp.,
f 8.90.
Het beste dat men van deze korte roman
kan zeggen, is, dat het knap werk is.
Maar dit woord „knap - heeft ook de
nuance van: een beetje cerebraal, een
beetje te doordacht. De figuren zijn goed
gekarakteriseerd in hun individualiteit,
maar ze boeien, ze leven maar matig. Dit
geldt van heel het verhaal: het bloeit
niet op als een springlevende creatie.
Misschien ligt dit aan de figuren zelf, die
bijna alle sexuele zijpaden inslaan. Voor
deze mensen bestaat er op sexueel terrein
God noch gebod, rede noch rem. De
hoofdpersoon is masochist en een tragische figuur; enige vrouwen zijn in meer
dere of mindere mate lesbisch. Het is
geen aangenaam gezelschap om er enige
uren in door te brengen. Het verhaal cirkelt om een moord, waarvan de opheldering ook maar matig bevredigt.
J. van Heugten
BURSSENS, Amaat en JONCKHEERE,
Karel, Kongo, Het Woord. Uitgeverij
Ontwikkeling, Antwerpen, 1961, 132 pp.,
Fr. 75.
Als herdruk van een speciaal nummer
van het Nieutv Vlaams Tijdschrift biedt
deze bundel ons een verzorgde Nederlandse vertaling van een vijftigtal Kongolese gedichten. Op een paar na waren
deze stukken Kongolese woordkunst in
de oorspronkelijke versie vroeger reeds
door missionarissen gepubliceerd, echter
meestal in moeilijk vindbare vaktijdschriften en etnografische werken. Hier worden ze in een nieuwe bloemlezing het
grote publiek aangeboden. De uitgevers
hadden daarbij de gelukkige voorzorg
om deze verzen vooral als artistieke „do-

cumenten - te behandelen. Zo werd zelfs
gepoogd om door de ideologische groepering deze literatuur terug te plaatsen
in de geesteswereld waarin zij vaak gegroeid is. Misschien kon men wensen dat
meer taalgroepen vertegenwoordigd waren, of dat met een paar woorden de
eigen karakteristieken van de Luba, Kongo en Mongo-literatuur waren onderlijnd.
En is, in de behandeling der religieuze
stukken, de bezorgdheid van vertalers,
om bij. de Westerse lezer vooral geen
vergelijking met een „god' 'of „opperwezen- op te roepen, niet wat overdreven?
Men vergeet echter deze tekorten van de
inleiding, zodra men de teksten zelf gaat
lezen. Daar klinkt, mede dank zij de fijnzinnige vertaling, het mooiste en diepste
woord dat Kongo spreken kan. J. Allary
BLIXEN, Karen, Een lied van Afrika.
Vert. — Leopold, Den Haag, 1962, 334
pp., f 11.50.
Over deze Deense schrijfster vindt de
lezer inlichtingen in de vorige jaargang
van Streven (p. 982). Zij is een barones
en beheerde jarenlang een koffieplantage
in Midden-Afrika. Dit boek gaat over
Afrika en over wat zij daar zag en beleefde. Het getuigt van een uiterst fijn
begrijpen en verstaan van de Afrikaan,
van de Afrikaanse natuur en bovendien
van de dichterlijke levensinstelling van
de schrijfster. Het is inderdaad „een lied
van Afrika". De schrijfster legt hier haar
belevenissen, ervaringen en observaties
vast op een wijze zoals een intelligenste,
fijnzinnige, muzisch begaafde vrouw dit
kan. Zij leeft mee met Afrika, met zijn
natuur en zijn bewoners, heeft contact
met de christelijke missies, die niet al te
vredelievend tegenover of naast elkaar
staan, en drijft haar plantage, tot de omstandigheden haar noodzaken alles te
verlaten en op te geven. J. van Heugten

Lexikon der Weltliteratur im 20. Jahrhundert. Dl. II: K-Z. — Verlag Herder,
Freiburg, 8 pp., 1326 kol., 24 pp. registers, 20 buitentekstpp. met 37 portretfoto's, geb. (voor de inschrijvers) D.M.

84.—.
Hiermee is dit Lexicon volledig. In zake
uitgeverij vormt het een van de grote
prestaties van onze eeuw. Wie ooit objectieve gegevens over leven en werk
van tijdgenoten heeft moeten verzamelen,
weet welk een arbeid dit veronderstelt;
voeg daarbij het oordeel, dat zelf een
uitgebreide kennis vergt doch er niet
door vervangen wordt, en in een lexicon
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tot zijn elementaire bestanddelen dient
herleid te worden. Dit is immers geen
repertorium van alle schrijvers en publikaties, doch alleen van de literair waardevolle. Daarbij een bibliografie, waarvan het beste vaak uit tijdschriften moest
verzameld worden. Alles samen voortaan
een onmisbaar werkinstrument bij de stun
die van de moderne letterkunde. Natuurlijk heeft de tijd nog niet de nodige afstand geschapen voor een ideale sereniteit; onvermijdelijk beinvloeden ideologische, politieke en stilistische stromingen
van thans een oordeel, dat later misschien
anders gedoseerd zal worden; toch heerst
hier bijna overal een wetenschappelijke
objectiviteit. De meeste artikelen over
nationale literaturen zijn veel meer dan
een historische nomenclatuur: ze verlenen
inzicht in de stromingen der laatste generaties. Enkele trefwoordartikelen zijn
een monografie waard en, als synthese
soms echt pionierswerk, b.v. Ironie, Mo-

nologue interieur, Psychologie und Literatur, Rundfunk und Literatur, Utopie,
Die Zeit in der Literatur, Neoafrikanische Literatur, Weltliteratur (vergelijkende moderne literatuur). Van betwiste en
veel beschreven onderwerpen wordt een
overzichtelijke status quaestionis gegeven, met een werkelijk internationale bin
bliografie (een fenomeen dat steeds zeldtamer wordt in de grote taalgemeenschappen) ; als beste b.v.: Novelle, Literaturkritik, Roman. Na de verschijning van
het eerste deel voelden grootheden, vooral van kleine cultuurgemeenschappen,
zichzelf of hun vrienden voorbijgegaan:
de reactie is even onvermijdelijk als het
feit, en alleen door de posteriteit goed te
maken. Toch komt het ons voor dat, van
Europees standpunt uit, rechtvaardig en
bevoegd werd geschift, en dat zelfs meer
dan een hoognodig eerherstel plaats
vond. (b.v. van de Spaanse lyriek).
A. Deblaere
FORT, Gertrud von le, Das fremde Kind.
Insel Verlag, Frankfurt/M., 1961, 111
pp., geb. D.M. 8.80.
Dit verhaal van de grote oud geworden
schrijfster is een van haar beste, omdat
het „gewilde- element volledig plaats
maakt voor een sereniteit, die precies in
haar schijnbaar machteloos schouwen de
zielespanningen en gebeurtenissen in hun
directheid laat aanvoelen, terwijl de atmosfeer betoverend accuraat, de brutale
feiten slechts terloops worden gesuggereerd. Alles wordt gezien door de ogen
van de te langzaam begrijpende Freule
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von Nestriz, die in haar jeugd nog de
aristocratische glans van voor 1914 kende. Zij moet ervaren, hoe haar bewonderde neef Jeskow de liefde van Cari
von Glas versmaadt, omdat haar meelijdend wezen niet past bij zijn trotse Junkerdeugden. Gevangen in zijn leugen,
wordt hij later SS-kolonel, komt te laat
tot zichzelf in de wreedheden van de
repressie van Warschau, keert gekwetst
en gedecoreerd huiswaarts, blijkbaar echter in de rug geschoten door een fanaticus die zijn „zwakheid - bespeurde. Invalide, vlucht hij zijn schuld, zoals hij na
de eerste oorlog de aanvaarding van de
nederlaag vluchtte. Dan verschijnt „Glaschen - terug in de vroegere zomerresidentie met een foods meisje dat ze gered
heeft. Haar figuur is van een tere en
toch bijna mytische straalkracht. Zij was
Jeskow's enige liefde: te laat erkent hij
het nu; zij wordt door de Gestapo vermoord, het offer, voordat Jeskow's trots
breekt en hij zijn schuld verzoend aanvaardt. Dit geweldig gegeven is echter
behandeld in een taal van zo heldere,
schroomvolle, en toch diepe menselijkheid, dat een resume niets van het wezenlijke bewaart. Een klein meesterwerk.
A. Deblaere
FOWLIE, Wallace, Dionysos in Paris.
A. Langen/G.
MUnchen, 1961,
288 pp., Ln. D.M. 16.80.
MARCEL, Gabriel, Die Stunde des The-

aters. — A. Langen/G. Muller, Munchen,
1961, 260 pp., Ln. D.M. 16.80.
Zeer bewust heeft de Amerikaanse roman
fist W. Fowlie het Franse hedendaagse
theater beperkt tot de zware kost en bijgevolg de overgrote produktie van amusementstoneel onbesproken gelaten. Hoewel hij in zijn inleiding de hoofdverdienste van het Parijse toneel vooral bij de
regisseurs ontdekt, gaat hij daarna toch
in op het literaire gehalte van de dramaturgie, dat hij als een nieuwe traditie, de
eigentijdse modulatie van Moliere en Racine, karakteriseert. Het valt nogal moeilijk de lichtvaardige betiteling der verschillende hoofdstukken te aanvaarden.
Giraudoux, Cocteau, Montherlant en
Anouilh krijgen „neiging tot tragedie",
Claudel, Bernanos en Mauriac „religieus
theater", Gide, Sartre, Camus en Green
„ideeentheater - , terwijl hij al de overigen
(Artaud, Audiberti, Beckett, Genet, Adamov, Ionesco en Schehadd) under „experimenteel theater" opvangt. Oak de al te
gemakkelijke manier waarop hij bepaalde
auteurs aan de kant schuift en anderen
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naar zich toehaalt, bezorgt het boek
slechts een documentaire waarde, terwijl
de slordigheid van nuancering of ideologische analyse vele vraagtekens oproept.
G. Marcel heeft niet de bedoeling theatergeschiedenis te schrijven, maar wel zijn
historisch oordeel over Giraudoux, Montherlant, Anouilh, Camus en Sartre te
presenteren. Uit diverse kraut- en weekbladartikelen heeft hij het meest wezen
lijke gelicht; brengen niet alle kritieken
onmisbare uitspraken, spreken sommige
bijdragen elkaar tegen, dan krijgen we
door deze oprechte methode inzicht in de
rijpende analyse van Marcel zelf, terwijl
ze toch voldoende de progressieve en
chronologische curve der 'behandelde dramaturgen aantoont.
C. Tindemans
ZUCKMAYER, Carl, Die Lahr schlfigt
eins. Ein Drama. --- S. Fischer Verlag,
Frankfurt am Main, 1961, 96 pp.
Vaststellen dat een dramaturg als S., die
ononderbroken 40 jaar lang de overtuiging in beeld bracht dat deze wereld
voor de echte Mens toch steeds de moeite
waard blijft, plots zijn thematische accenten verlegt, zou boeiend en waardevol
mogen heten als het toneelresultaat dat
ook was. Als drama over het nog steeds
niet verteerde recente verleden van Duitsland en als tijdsdiagnose van schuldige
complicaties ontaardt het taferelenschema
in een wirwar van gangsterschuilhokken
en hold-ups, Wirtschaftswunderexcessen
en Dien-Bien-Phoe-melodramatiek, vroegrijpe ideaalloze jeugd en nazi-complexen.
Ook de motieven lijden ander een gebrek
aan concentratie: zuivere onschuld wordt
onherroepelijk bevlekt, oprechte eerlijkheid gedemaskeerd als misdadige
teit, zelfrespect afgetuigd als camouflage.
Het resultaat moet de lezer-toeschouwer
tot het inzicht brengen dat wat hier aangetoond wordt de uiterste limiet van het
menselijk duldbare uitmaakt. Ik zie niet
in wie deze edele principes en voornemens zou afwijzen, als dit artificiele
prentenalbum het thema maar voldoende
onweerstaanbaar argumenteerde. Uit de
complexiteit der handeling komt thans de
mogelijkheid of de bezinning over een
heerlijke toekomst, die de titel alarmerend
wenst te forceren, een kans zal krijgen,
niet overtuigend naar voren.
C. Tindemans
GRASS, G., e.a., Modernes Deutsches
Theater I. Hermann Luchterhand Verlag, Neuwied, 1961, 261 pp., D.M. 16.80.
De am haar modernistische expedities

bekende uitgeverij presenteert in een
nieuwe reeks als eerste deel 4 heterogene
tijdgenoten. Gunter Grass (Die bOsen
KOche) opteert voor het absurde theater,
met geraffineerde dialogering waarvan de
diepere zin voor veelvoudige interpretatie geschikt blijkt. Is het een boosaardig
spel met realia? Is het een realistische
tranche de vie met symbolistische bedoelingen? In ieder geval is het allemaal erg
grimmig, erg satirisch, nihilistisch vooral,
maar tevens verbluffend knap in bizarre
fantasie en gymnastische dialogeerkunde.
Wolfgang Hildesheimers Die Eroberung
der Prinzessin Turandot is een burleske
omwerking, niet in thema maar in presentatie, van zijn al in 1955 opgevoerde
Der Drachenthron en daardoor een eerlijke bekentenis van fluks meehollen met
de huidige mode. Tankred Dorsts Die
Kurve behoort zonder twijfel tot de Beckettschool maar door de economie van de
replieken, de scherpgetongde psychologie
en de precieuze effectberekening bewijst
hij een eigen toon en een rasecht toneeltalent. De inleider Paul Partner zelf heeft
zijn Mensch Meier opgenomen, een scenisch levensalbum van een doorsneemens
in 30 ultrakorte taferelen, meer boosaardig cabaret dan volwassen drama, maar
niettemin zorgen zijn technische trefzekerheid, de polychrome anekdotiek en de
veeldimensionele thema-eenheid voor een
persoonlijk experiment. Van dit laatste
getuigen alle stukken; niet bij iedereen is
de opzettelijkheid van de begaafdheid te
onderscheiden, maar overal is voldoende
vorm en stof terug te vinden om de interesse te prikkelen.
C. Tindemans
HEY, Richard, Thyinian and Drachentod. — Carl Hanser Verlag, Munchen,
80 pp., D.M. 5.60.
Met dit drama behaalde de jonge (1926)
Duitse dramaturg in 1955 de Schillerprijs. Het is een vrijheidsdrama waarvoor
de verdeling van Duitsland de stof levert.
Het prdbleem is de zin van de vrijheid
waarin de rechtvaardige zowel als de
verdrukker afwisselend gelijk en ongelijk
hebben, recht en onrecht plegen zodat de
mens die fundamenteel am het Leven en
de Mens wenst te vechten als hij' maar
een plekje vindt waar deze begrippen
gerespecteerd warden, tot het inzicht
komt alleen in de dood de volmaaktheid
te kunnen bereiken. Dit mengsel van radicalisme, scepsis en sarcasme is uitgedrukt in een aantal kleurrijke en frisse
tonelen met genoeg nieuwigheid om formeel te verrassen en tevens voldoende
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traditioneel om de tekst, waarop zijn
boodschap steunen moet, centraal te beC. Tindemans
houden.
GOYTISOLO, Juan, Rouw in het Paradijs. Vert. -- Uitg. Contact, Amsterdam,
Antwerpen, 1961, 242 pp., f 6.90.
De jonge Spaanse schrijver publiceerde
in 1957 dit schrijnende vethaal over de
verwilderde jeugd op het einde van de
Spaanse burgeroorlog. Het speelt zich of
in Noord-Spanje in een streek tegen de
Franse grens. De Franco-troepen naderen en drijven de republikeinen op de
vlucht. Overal heerst honger en ellende
en een groepje kinderen hebben zich gewapend en oefenen een eigenaardige terreur uit, zo zeer dat ze een kleine jongen,
die tot een andere klas hoort en uit hun
kringetje wordt uitgesloten, vermoorden.
De auteur heeft dit verwilderde wereldje
met groot talent beschreven. Het is een
ware chaos, waarin het land verkeert.
Ouderen en jongeren verkeren in schrik
en verwarring en deze sfeer, deze levensstemming heeft de schrijver op originele
wijze in zijn boek weten vast te leggen.
J. van Heugten
KUNST EN
CULTUUR
LAMBERTY, Prof. Dr. Max, Wat is
Westerse cultuur? — Uitg. Helios, Antwerpen, 1961, 125 pp.
De Vlaamse filosoof Lamberty bezint
zich in deze brochure over de vraag:
Wat is Westerse cultuur? Hij komt tot
het besluit dat zij uit twee componenten
bestaat: het christelijk geloof, dat theocentrisch, en het humanisme, dat antropocentrisch is. Deze staan diametraal
tegenover elkaar, en enkel de toenemende invloed, of bijna de zegetocht, van het
humanisme sinds vier eeuwen heeft de
christenen gedwongen, vooral sinds de
eerste wereldoorlog, tolerant te worden
en het pluralisme te aanvaarden. In het
geschiedkundig exposé konden wij op een
reeks simplistische en ook foutieve voorstellingen wijzen: de auteur schrijft terecht dat de reformatie en het humanisme
elkaar vonden in het beklemtonen van de
rechten van het individu tegen een leergezag, maar vermeldt niet dat de reformatie de grondige verdorvenheid van de
menselijke natuur leert tegenover het sequere naturam, het onbeperkt vertrouwen
in de menselijke natuur van het huma-
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nisme (p. 32-34); hij beweert dat Galilei
na zijn, zeker betreurenswaardige, veroordeling „een half jaar in een kelder
van het H. Officie opgesloten" was (p.
36), terwijl hij in feite het paleis van de
groothertog van Firenze, de villa Medici
te Rome, toegewezen kreeg; hij geeft een
volstrekt verkeerd beeld van de houding
der Kerk tegenover de slavernij (p. 49),
enz. Belangrijker is op te merken dat
Lamberty, bier een uitgesproken verdediger van het vrijzinnig humanisme, een
christelijk humanisme als een contradictio
in terminis ,bestempelt: men kan toch niet
tegelijk theocentrisch en antropocentrisch
zijn. Het enige volwaardige antwoord op
dit boek van Lamberty --- dat tot nadenken aanspoort door zijn scherpe aanval
-- zou erin bestaan, aan te tonen dat het
Christendom door een hogere waarde boven zichzelf te aanvaarden, de kleine
mens een hogere dimensie geeft, en daardoor pas een volwaardig en evenwichtig
humanisme mogelijk maakt. M. Dierickx
GULDENER, Dr. H. v., Modern kunst
kijken en begrijpen. -- A. W. Sijthoff,
Leiden, 1961, 67 pp., 70 illust., f 5.90.
De bedoeling van de schrijfster: aantonen
dat tussen de kunst van vroeger en nu
feitelijk niet zo'n wezenlijk verschil bestaat, is zeer toe te juichen. De mens
heeft altijd gezocht naar schoonheid, alleen vulden de verschillende tijden dit
begrip met verschillende inhoud. Toch
zullen de beginselen, die deze inhoud bepalen, steeds hetzelfde zijn. H. van Guldener tracht dit nu ook te bewijzen, door
telkens enkele kunstwerken uit verschillende perioden met elkaar te vergelijken
en te wijzen op de kern van overeenkomst. Dikwijls slaagt zij zeer goed bierin; maar niet altijd is het, ook voor de
vakman, mogelijk om haar vergelijking
helemaal te volgen. Zelfs bier oefent een
subjectief element, n.l. de visie van de
commentator, invloed uit. Toch zal men
door aandachtige lezing van dit mooie
boekje op veel bijzonderheden gewezen
worden, die ons inzicht in de moderne
kunst verruimen. Goede illustraties sieren
de tekst.
C. de Groot
GEHLEN, Arnold, Zeit-Bilder. Zur Soziologie and Aesthetik der modernen Malerei. — Athendum Verlag, Frankfurt
a.M., 1960, 232 pp., D.M. 26.80.
Zeit-Bilder van Arnold Gehlen kan men
zonder meer iedereen die zich met onze
hedendaagse cultuur inlaat, aanbevelen.
Het nieuwe boek van deze eminente cul-
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tuursocioloog en fenomenoloog gaat wel
expliciet over de „sociologie en de esthetiek van de moderne schilderkunst", maar
dit onderwerp is zo ruim behandeld, dat
het ook diegenen die nog altijd vertwijfeld staan voor het fenomeen van de hedendaagse schilderkunst, zal boeien. Of
men nu de auteur in zijn conclusies volgt
of niet --- en dit kan men o.i. voor een
goed deel ---, steeds blijven zijn analyses
waardevol en suggestief. Hij geeft geen
zoveelste uiteenzetting van scholen en
figuren, maar onderzoekt de moderne
schilderkunst als een geheel, gezien vanuit de kritieke situatie waarin zij zich nu
bevindt. Daarbij betrekt hij als socioloog
alle verschijnselen die op een of andere
manier op de moderne schilderkunst betrekking hebben als de positie van de
kunstenaar, de kunstmarkt, enz. Voor
een niet-specialist als Gehlen is de vertrouwdheid met de hedendaagse schilderkunst, waarvan hij in dit boek blijk geeft,
G. Bekaert
echt verrassend.
AUST, Gunter, Otto Freundlich. Verlag M. DuMont Schauberg, Keulen, 1960,
80 pp., rijk geill., D.M. 24.
Otto Freundlich is een belangrijke, maar
niet zeer bekende naam uit de geschiedenis van de moderne kunst. Nadat hij jarenlang, door een ongunstige samenloop
van omstandigheden, haast helemaal vergeten is geweest, wordt hij nu weer ontdekt als een authentiek voorloper en vertegenwoordiger van onze hedendaagse
kunst. In deze monografie worden zijn
persoonlijkheid en werk (1878-1943)
voor het eerst uitvoerig behandeld. Aust
typeert zijn werk als een synthese van.
Franse vormdiscipline en Duitse mysticisme, twee tendensen die ook historisch te
erkennen zijn in Freundlich's contact met
het Duitse expressionisme en met het
Frans kubisme. Al heeft zulk een systematiek wel Naar gevaarlijke kant, ze typeert toch vrij goed een werk dat in zijn
strenge vormbeheersing steeds uitdrukking blijft van een bewogen en zelfs geG. Bekaert
kweld levensgevoel.
BRAUN, Heinz, Formen der Kunst.
Verlag M. Lurz, Munchen, 1961, Textband 233 pp., Bildband 409 illust., D.M.
14.80.
Dit uitstekende boek, dat ook als leerboek op Middelbare Scholen in Duitsland
gebruikt kan worden, bezit alle eigenschappen die het voor zijn doel zeer geschikt maakt. Het is helder geschreven
en overzichtelijk samengesteld; aan de

belangrijkste zaken wordt een belangrijke
plaats toegekend; het is rijkelijk en zeer
goed geillustreerd en het geeft bovendien
een algemene inleiding, d.w.z. het tracht
de voornaamste gebieden van de kunst te
bespreken. Uit de aard der zaak geniet
het Duitse kunstbezit een grotere voorkeur. Dit is verantwoord omdat het voornaamste ook naar voren wordt gebracht.
Bovendien is er in Duitsland, ondanks de
verwoestingen van de tweede wereldoorlog, zeer veel uit het verleden bewaard,
of weer kundig gerestaureerd. Daarom
blijft Duitsland, vooral voor Nederlanders, een land waar nog veel schoons uit
het verleden te zien is, en dat bovendien
gemakkelijk is te bereiken. Aan deze reizigers wordt dit boek vooral aanbevolen,
ofschoon iedere belangstellende in de
kunstgeschiedenis zijn voordeel er mee
kan doen.
C. de Groot
Zauber der Kindheit. — Verlag Heinrich
Ellerman, Hamburg-Munchen, 1960, 136
pp., geill., D.M. 13.50.
Een prachtig en ontroerend boek, dat in
de Duitse editie een kostelijke uitgave is
geworden. Het oorspronkelijke boek is
een verzameling Franse gedichten en
proza-stukken, door kinderen geschreven
en door Etienne Chevalley verzameld. In
de Duitse editie is ook de Franse, originele versie opgenomen. Telkens kan men
de vertaling met het oorspronkelijke
werkje vergelijken en vaak treft ons de
uitstekende Duitse weergave van het origineel. De tekeningen in dit boek zijn,
waarschijnlijk alle, van Duitse kinderen;
dit is niet helemaal duidelijk. Zij passen
zich op voortreffelijke wijze aan bij de
tekst. Ook bier is de kinderlijke sfeer
uitstekend bewaard, ofschoon bekwame
leraren bij het uitvoeren van die tekeningen wel dikwijls een belangrijke rol zullen gespeeld hebben. Het is een boek van
grote waarde!
C. de Groot
MARTIN, Kurt, Die Ottonischen Wandbilder der St. Georgskirche, ReichenauOberzell. — Jan Thorbecke Verlag, Konstanz, 1961, 72 pp., D.M. 15.50.
Dit kleine boekje over een van de drie
merkwaardige monumenten die het kleine
eiland in de Bodensee bezit, bevat de stof
voor een groot standaardwerk, dat nog
nooit geschreven is. In de Georgskerk
immers bevindt zich de best bewaarde en
uitvoerigste cyclus Ottoonse muurschilderingen in een zeer eenvoudige, zuivere
architectuur. De fresco's zijn in dit boek
vrij getrouw in kleur gereproduceerd,
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hoewel het kleine formaat slechts weinig
van de ook fysische indruk van majesteit
overhoudt die van de fresco's uitgaat.
Dit kleine formaat heeft echter het voordeel, het verband van deze monumentale
schilderingen met de miniaturen in het
licht te stellen. De presentatie van de
kleurreprodukties is overigens in de vorm
van een evangeliarium uitgewerkt. Prof.
Martin geeft in een beknopte tekst de
historie en de beschrijving van de
Georgskerk en haar wandschilderingen.
G. Bekaert
ONASCH, Prof. Dr. Konrad, &men. —
Giitersloher Verlagshaus, Gerd Mohn,
1961, 434 pp., 151 klpl., 30 ill., 24 x 32
cm, geb. D.M. 168.
SKROBUCHA, Heinz, Von Geist and
Gestalt der Ikonen. — Verlag A. Bongers, Recklinghausen, 1961, 80 pp., ge111.
HENDRIX, Prof. Dr. P., e.a., Ikonen. —
Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1960, 186
pp., will.
Onder de recente publikaties hebben wij
reeds enkele goede werken over ikonen
kunnen signaleren o.a. Gerhard; Rothemund; de kleine, maar kostbare uitgaven
van Bongers Verlag. Wij mogen hieraan
nog toevoegen het vlotte essay van H.
Skrobucha en het goede Elsevier-pocket
van prof. Hendrix in samenwerking met
dezelfde Skrobucha en Janssens. Wij willen het hier echter vooral hebben over
het nieuwe standaardwerk van prof. dr.
Konrad Onasch, een van de beste kenners van de Russische ikonen. Het werk
gaat uitsluitend over de Russische ikonen.
In een merkwaardige inleiding (van niet
meer dan vijfentwintig bladzijden) heeft
Onasch het klaar gekregen een vrij volledig, diepzinnig, genuanceerd en toch
overzichtelijk beeld op te hangen van het
karakter en de historische ontwikkeling
van deze kunst. Hij wil afrekenen met
een al te gemakkelijke mystificatie. Hij
beschrijft oorsprong, bloei, verval in de
verschillende lokale scholen, waaronder
vooral die van Novgorod, Moskou met
Feofan Grek en Andrej Rublew, die van
Stroganov, en van de Oekraine. Van al
deze scholen en hun voornaamste vertegenwoordigers tekent Onasch trefzeker
de karakteristieken; hij stelt aldus een
menselijke dimensie van de ikonenkunst
in het licht, die al te veel verwaarloosd
is geworden. Zijn historisch overzicht
besluit hij met een technische beschrijving
van compositie en kleur van de Russische
ikone. Sommige aanduidingen mochten
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wel wat meer uitgewerkt zijn, maar alles
bij elkaar blijft de inleiding een van de
beste teksten over het onderwerp. De
substantie van het boek ligt echter in de
illustraties. Honderdeenenvijftig kleurreprodukties over de voile pagina geven zo
getrouw mogelijk de originelen weer. De
opnamen werden gemaakt door H. Grossmann en H. Nagel. Vele ikonen zijn hier
voor het eerst in kleur afgebeeld, met een
merkwaardige technische beheersing in
het weergeven van uiterst geschakeerde
kleurcomposities met hun doorschijnende
verflagen. Bij elke afbeelding is een uitvoerige, wetenschappelijke beschrijving
gevoegd met een bibliografie. Het beste
boek dat tot nog toe over de Russische
ikonen is verschenen.
G. Bekaert
HEISE, Carl Georg, Der gegenwartige
Augenblick. — Verlag Gebr. Mann, Berlijn, 1960, 184 pp., D.M. 12.
Door de twee Noordduitse Hansasteden
Lubeck en Hamburg, waar C. G. Heise
zijn activiteit als museumdirecteur en als
voorvechter van de moderne kunst ontplooide, werd hem bij zijn zeventigste
verjaardag als huldeblijk een verzameling
uit zijn opstellen aangeboden. Op het
eerste gezicht ziet men niet direct het
verband tussen het wetenschappelijke
werk van de kunsthistoricus Heise, dat
vooral over Middeleeuwse plastiek en
ikonografie handelt, en deze spontane,
levendig gestelde reacties op het werk
van hedendaagse kunstenaars, zijn vrienden, waarvoor hij zich met al zijn energie
inzette. Achteraf ontdekt men echter in
deze gelegenheidsstukken dezelfde ernst,
dezelfde milde menselijkheid, hetzelfde
verantwoordelijkheidsgevoel, dezelfde inlevingskracht als in het wetenschappelijk
werk. Deze uitgave leert ons echter niet
aileen Heise zelf beter kennen, zij stelt
ons evenzeer een aantal waardevolle documenten ter hand voor de geschiedenis
van de moderne kunst in al haar aspect
ten. In een opstel over tijdloze kunst citeert Heise een Frans gezegde: „Le temps
ne respecte rien qui est fait sans lui", dat
wij in omgekeerde zin op deze opstellen
G. Bekaert
zouden kunnen toepassen.
HAUSENSTEIN, Wilhelm, Die Kunst
in diesem Augenblick. Prestel Verlag,
Munchen, 288 pp., geb. D.M. 18.50.
Inleidingen op kunstboeken schijnen vaak
slechts het voorwendsel of de omraming
voor een mooie collectie foto's; het gebeurt echter dat de kostelijke platen vlug
verouderen doch dat de nauwelijks be-
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merkte inleiding de waardevolste cultuurbijdrage blijkt, althans wanneer iemand
als Hausenstein ze heeft geschreven. H.
heeft een duidelijk inzicht in de opdracht
van de schrijver over kunst: dit opstel,
voor 40 jaar geschreven, opent het boek,
dat zijn merkwaardigste „inleidingen'',
essai's, radiotoespraken verzamelt, over
een periode van bijna een halve eeuw
verschenen, en elders praktisch niet meer
te vinden. De socioloog en diplomaat H.
kwam als reeds gevormd mens tot de
kunst en haar geschiedenis, hetgeen vanwege een dergelijke geest een aanwinst
voor de kunst betekende, daar de yakmensen de begrenzing van de eigen horizont dikwijls niet meer gewaarworden.
Hij heeft de publikatie van dit boek niet
meer beleefd. Het handelt ongeveer voor
de helft over de modernen, doch bezint
zich ook op de kunst van het verleden en
haar betekenis in de menselijke cultuur,
van het geestelijk ibesef van onze eeuw
uit. Dat de vakkennis (b.v. over de
Etrusken) intussen vooruitschreed, vermindert vaak nauwelijks de waarde van
H.'s studies, want hij bezit het zeldzame
talent een Stijl niet slechts als vorm, doch
als uitdrukking van geestesleven te duiden; hij leert zien, oordelen, ontsluit horizonten en doet nadenken. Wekten kubisme en abstracte kunst aanvankelijk
zijn geestdrift, in zijn laatste jaren leken
zij hem meer problematisch. A. Deblaere
HEIMENDAHL, Eckart, Licht und Far-

be, Ordnung und Funktion der Farbwelt.
— 'Walter De Gruyter, Berlijn, 1961,
284 pp. met 29 ill., geb. D.M. 38.
Een verrassend werk. Als leek begint
men de lectuur ervan niet zonder enige
ongerustheid over de vele mogelijke pseudo-wetenschappelijke theorieen die men
over het geheimzinnige fenomeen van de
kleur en het licht weer zal voorgezet krijgen. Maar deze ongerustheid duurt niet
lang. De inleiding van Carl Friedrich
von Weizsacker situeert het boek van
meet of aan op een hoog niveau. Het is
er de auteur om te doen de dubbelheid
in het benaderen van het kleurfenomeen
te onderzoeken en er een oplossing voor
aan te duiden. Zijn uitgangspunt is de
tegenstelling tussen de kleurenleer van
Goethe en die van Newton, een tegenstelling waarvan men de verre oorsprong
kan zoeken in het onderscheid van Descartes tussen de objectiviteit van de vorm
en de subjectiviteit van de kleur. Newton wil een fysisch-wetenschappelijke
verklaring geven van de kleur. Maar

deze is niet overeen te brengen met de
psychologisch-ervaarbare van Goethe.
De benadering van fysici, psychologen,
estheten schijnt niet tot een noemer te
kunnen herleid worden. En daartoe wil
Heimendahl juist komen. In een nauwgezet, niet gemakkelijk, kritisch onderzoek
bestudeert hij de bestaande kleurensystemen en stelt een eigen ontwerp van een
algemeen psychologisch kleurenspectrum
voor. Daarop bouwt hij dan wat hij
noemt zijn „elementar-ontologische Farbordnung -, die hem tenslotte voert tot een
synthetische visie van de kleur als een
complementaire verhouding van psychische en fysische gegevens. Hier kunnen
wij alleen het probleem maar stellen en
de richting van zijn oplossing aanduiden.
Al wie door het mysterie van licht en
kleur geboeid wordt, zal in de hypothese
van Heimendahl nieuwe perspectieven
ontdekken.
G. Bekaert

GESCHIEDENIS
1
VANDEBEECK, Th. en J. GRALIWELS, De Boerenkrijg in het departement van de Nedermaas (Standen en
Landen, )(XXIII). — E. Nauwelaerts,
Leuven, 1961, 402 pp., 18 pltn., 1 krt,
ingen. Fr. 350.
Sinds 1955 :beschikt de provincie Belgisch-Limburg over een centrum te Hasselt waar alle mogelijke documentatie
verzameld wordt over de Boerenkrijg
van 1798. Dank zij het hier samengebrachte materiaal en onuitgegeven documenten uit een tiental archieven konden
de conservator van deze bibliotheek, J.
Grauwels, en E. Th. Vandebeeck een
degelijk wetenschappelijke en tevens vlot
geschreven studie uitgeven van de yolksopstand in onze gouwen tegen de Franse
bezetter. Het idealisme van de „Brigands"
of „onze Jongens", zoals men ze noemde,
en hun katholieke verzetsgeest staat boven alle twij fel. Nu is ook duidelijk geworden dat het departement van de Nedermaas later en minder dan de departementen van de Schelde, de twee-Neten
en de Dyle, aan de opstand heeft meegedaan; en in dit departement was er op
het platteland wel een, ofschoon eerder
passieve, weerstand, terwijl Hasselt weinig sympathie toonde. Zou dit geen verband houden met het feit dat dit gewest
eeuwenlang met Luik geschiedenis maakte, want de Waalse gewesten hebben
iiberhaupt weinig tot de Boerenkrijg bij-
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gedragen? Nieuw in het exposé is ook
het derde hoofdstuk waarin de auteurs
aantonen dat in 1799 een tweede Boerenkrijg werd voorbereid, die echter wegens
het mislukken van de Anglo-Russische
expeditie in Holland en de nederlaag der
Oostenrijkse troepen in Zwitserland, op
een sisser uitliep. Illustraties en een kaart,
uitvoerige registers en enkele oorspronkelijke documenten verhogen aanmerkelijk de waarde van deze interessante stuM. Dierickx
die.
KOREN, C S.Sp., Henry J., Knaves or
Knights? — Duquesne University Press,
Pittsburg, 1962, Editions Spiritus, Rhenen.
Pater Koren is een Nederlander, die in
de U.S.A. verblij ft en zich wijdt aan de
geschiedenis der congregatie van de H.
Geest. In dit boek schrijft hij de geschiedenis van de missies dier congregatie in
Acadia en Noord-Amerika. Acadia is een
gebied in Canada en in de periode die hij
beschrijft (1752-1839) wordt er fel gevochten tussen Engelsen en Fransen. Dit
geeft kleur aan zijn boek, dat wel ver
buiten de gezichtskring van Nederlandse
lezers ligt. Pater Koren schrijft levendig
en boeiend en zijn werk beant-woordt aan
de strengste historische eisen.
F. Wildering
DALLMAYR, Horst, Die grossen vier
Konzilien: Nicaea, Konstantinopel, Ephesus, Chalcedon. Kosel-Verlag, Munchen, 1961, 375 pp.
Op last van de Bayerische Rundfunk ondernam de auteur een reis naar KleinAzie om de vier plaatsen te bezoeken
waar de eerste vier concilies zetelden:
Nicea, vroeger een grote havenstad, is
nu Iznik, een diep in het binnenland aan
een meer gelegen Turks dorp van 4000
zielen; Konstantinopel is de grote wereldstad die Europa met Azie verbindt en
die, tot onze verbazing, alleen als chaos
en vervelend beschreven wordt; van
Ephese en de conciliekerk zijn nog slechts
puinen over; Chalcedon, tegenover Istanbul, aan de Aziatische zijde van de Bosporus gelegen, is nu het voorstadje Kadikoy, waar niets meer aan het concilie
herinnert. De auteur put rijkelijk uit de
concilaire documenten, schildert ook de
antecedenten van de vier concilies, zet
zelfs een of andere concilievader flink in
de verf, en komt er aldus toe ons het
conciliegebeuren concreet voor de geest
te roepen. Vaklieden zullen aan dit boek
niet veel hebben. Voor leken in het vak
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echter schenkt het een prettige kennismaking met de eerste vier concilies en met
het allernoodzakelijkste over de toen gedefinieerde grote dogma's van ons geloof
over de Drieeenheid, de Zoon, de Heilige
Geest en de Godsmoeder Maria.
M. Dierickx
VAN LANDEN
EN VOLKEN
ROSKAM, K. L., Alleen voor Blanken.
Kwadraatpocket No. 2. — Uitgeverij De
Bezige Bij, Amsterdam, 1961, 133 pp.,
f 4.50.
Schrijver verbleef een jaar in Zuid-Afrika, bekeek daar de toestanden en trachtte
zijn bevindingen neer te leggen in bovengenoemd boek, dat dus vooral gebaseerd
is op de constatering van feiten. In feite
is het een aaneengeschakelde scherpe
aanklacht tegen de daar gevoerde apartheidspolitiek. Wat schrijver weergeeft is
juist. Alleen — en dit is de kritiek die
men op het werk kan geven is alles
ongetwijfeld teveel vanuit een enkele
hoek bekeken. Inderdaad zijn er naast al
deze negatieve aspecten, gelukkig ook
nog tal van andere, meer positieve punten in het hedendaagse Zuid-Afrika waar
te nemen, waarop in het geheel niet, of
te weinig, is gewezen. Een vlot geschreyen boek, dat in het algemeen aan te bevelen is aan ieder die belangstelling heeft
in de rassenproblematiek. Zeer in het bijzonder ware het goed dat ieder die plannen heeft voor emigratie naar „het land
van de son", kennis neemt van bovengenoemd werk. Tesamen met ander meer
positief voorlichtingsmateriaal kan dit de
aspirant-emigrant een zo duidelijk mogelijk beeld geven van een land, dat een
der mooiste is van de wereld.
J. van Lierde

MILLER, Wright, De mensen in Rusland. Vert. — H. J. Paris, Amsterdam,
230 pp., f 12.50.
De auteur van dit boek heeft lange tijd
in Rusland doorgebracht en de mensen
daar met sympathie geobserveerd in al
hun levensuitingen. Het resultaat van dit
alles is dit boek over de Russische mens.
In een zevental hoofdstukken geeft de
schrijver een goed en allesbehalve oppervlakkig „beeld" van die mens. Hij ziet
zijn sterkten en zwakheden, de licht- en
schaduwzijden, doch aldoor voelt men
schrijvers genegenheid voor de Rus als
mens, niet voor het regime, dat hij vrij-
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wel buiten beschouwing laat. Een groot
aantal foto's uit het alledagsleven illustreert hier inderdaad de tekst. Een sympathiek en leerzaam boek. Hoogstens zou
men kunnen zeggen dat de auteur zich
een beetje te veel Engelsman voelt.
P. van Alkemade
MUKAROVSKY, Hans, Afrika, Ge.
schichte and Gegenwart. Eine Einfiirung.
— Herder, Wien, 1961, 303 pp., D.M.
15.
Ten aanzien van de plotselinge omwenteling die Afrika thans doormaakt hebben
velen zich de vraag gesteld naar het hoe
en waarom van deze evolutie. Dit boek
wil een inleiding zijn tot een genuanceerd
antwoord op deze vraag. Vooreerst onderzoekt de schrijver Afrika's culturele
verscheidenheid en bewogen geschiedenis,
twee elementen die de Europese lezer
vaak helemaal onbekend zijn. Het middendeel van zijn boek wijdt hij daarna
aan de studie van de Islam, de koloniale
expansie en de christelijke missionering;
hij toont daarbij aan, hoe diep deze drie
factoren Afrika hebben beinvloed. Tegen
deze culturele en historische achtergrond
gezien, krijgt de moderne sociaal-economische en politieke ontwikkeling van het
zwarte continent zin en betekenis. De
Europese landen, en speciaal de Europese
christenen, moeten vanuit dit beter 'begrip
hun houding en mentaliteit herzien: pas
dan zal de hulp aan de ontwikkelingslanden in Afrika zinvol worden. J. Allary
FILOSOFIE EN I
PSYCHOLOGIE
Perspectief. Feestbundel van de jongeren
bij het vijfentwintig jarig bestaan van de
Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte (onder redactie van W. K. van
Dijk e.a.). r J. H. Kok N.V., Kampen,
1961, 331 pp., geb. f 9.75.
Januari 1961 vierde de Vereniging voor
Calvinistische Wijsbegeerte haar vijfde
lustrum. De filosofie die zij uitwerkt en
propageert, heeft verschillende orthodoxprotestantse intellectuelen uit ons land en
daarbuiten perspectieven geboden in hun
wetenschapsbeoefening. Ze uiten nu hun
dankbaarheid door deze bundel. Voorop
gaan drie studies van buitenstaanders,
onder wie pater Mich. Marlet S.J. Dan
bio- en bibliografieen van de vaders der
genoemde wijsbegeerte, de hoogleraren
Vollenhoven en Dooyeweerd van de
Vrije Universiteit in Amsterdam, en van

andere Nederlandse filosofieprofessoren
die tot de Vereniging behoren. Hierom is
dit boek onmisbaar voor wie zich wil
orienteren t.a.v. de neocalvinistische wijsbegeerte der wetsidee. De levensbeschrijvingen geven bovendien een interessante
doorsnede van het twintigste-eeuwse calvinisme. Daarna een nogal openhartige
bijdrage over de minder rooskleurige situatie van de „gereformeerde gezindte",
speciaal onder de studenten uit deze
kring. Tenslotte vele opstellen van jongeren zelf. Ze bewegen zich op het gebied van allerlei wetenschappen, maar
laten helaas meestal niet zien, welke betekenis genoemde filosofie daarvoor nu
heeft. Het werk is vorstelijk uitgevoerd
en geeft in zijn geheel een duidelijke in.druk van bepaalde idealen en prolegome
na der „w.d.w.- , maar de ontologie blijft
te zeer impliciet.
P. den Ottolander
HAGMAIER, C.S.P., George en Robert
GLEASON, S.J., De psychologie van de
menselijke zwalcheid. Reeks: Randgebieden I, vert. Dr. L. Siemonsma. Lannoo, Tielt, 1962, 276 pp., ing. Fr. 88,
geb. Fr. 112.
Na een inleidend hoofdstuk over het pastorale counseling behandelt P. Hagmaier
de psychologische aspecten der Tien Geboden, inz. voor masturbatie, homosexualiteit, alcoholisme en scrupulositeit. In
een tweede, minder uitvoerig deel beziet
P. Gleason deze problemen vanuit moreel
oogpunt. Een welkome appendix geeft de
bureaus en instanties aan die bij opvoedings-, huwelijks- en gedragsmoeilijkheden psychologisch advies vermogen te
geven. Voor wie zich op de hoogte wil
stellen van de katholieke moraal in de
aangegeven gevallen is dit boek een bijdehandse hulp. De vertaling is flink ingekort, minder genuanceerd dan het Amerikaanse Counselling the catholic, maar
vlot. Waarom hierbij de term „masturbatie volledig werd genegeerd, is raadselachtig. Naast de aanpassing der litera
tuuropgave heeft de vertaler (of de theologische supervisor) ook vele zaken herzien. Zo werd, op enkele paragrafen
na, het hoofdstuk over de morele appreciatie van de masturbatie vervangen door
een systematischer uiteenzetting, meer
moraaltheologisch uitgebouwd, volgens
explicietere thomistische categorieen, wat
het intellect meer bevredigt, dock waarbij
jammer genoeg enkele belangrijke pastoraalpsychologische tips verloren gaan.
De voorgestane leer blijft in alles in overeenstemming met de oorspronkelijke tekst,
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maar de geest van het boek is wel enigsveranderd: het accent verschoof van psyF. Cuvelier
chologie naar moraal.
RUDIN, J., Psychoterapie en religie. Ziel
Persoon
God. (Serie Pastorele Cahiers No. 7).
Uitg. P. Brand, Hilversum, 1961, 204 pp., f 7.90.
De serie Pastorele Cahiers, die in zeer
snel tempo groeit, is ongetwijfeld verrijkt
met de vertaling van de bundel artikelen
van Rudin, waarvan een groot deel aanvankelijk gepubliceerd werd in het tijdschrift Orientierung. In het eerste gedeelte van het boek wordt de aandacht
gevestigd op inzichten der dieptepsychologie, waarbij de opvattingen van Jung
en zijn medewerkers vooral naar voren
komen. In het tweede gedeelte worden
godsbeleving, gebed en geestelijke leiding
in verband gebracht met deze dieptepsychologische inzichten. Rudin heeft zich
gericht tot een brede kring van mensen,
die verantwoordelijkheid dragen voor de
opbouw en ontplooiing van een christelijk bestaan. Psychologische opvattingen
als die van Jung zijn echter niet gemakkelijk te begrijpen, zodat de hoofdstukken
die hierop in hoofdzaak betrekking hebben voor hen die niet ter zake kundig
zijn moeilijk toegankelijk blijven. De laatste hoofdstukken, waarin op deskundige
wijze verwringingen van het christelijk
bestaan zijn getekend, zullen echter door
velen met vrucht bestudeerd kunnen worden. Een boek als dit geeft steun aan de
pogingen om de menselijke ontplooiing
zodanig te doen plaats vinden, dat ook
het psychische hierin wordt geintegreerd.
J. M. Kijm
POLITIEK
Die Bewahrung der Demokratie im 20.
Jahrhundert. Das Seminar von Berlin.
Kongress fur kulturelle Freiheit. E.V.
Z.-Verlag, Zurich, imp. G. F. Callenbach, Nijkerk, 1961, 253 pp., f 15.15.
In deze uitgave vindt men de verhandelingen van een seminarie over de problemen der democratie in de 20e eeuw gehouden onder leiding van Raymon Aron,
ter gelegenheid van het 10e congres voor
vrijheid der cultuur. Aan dit seminarie
namen deel Salvador de Madriaga, Carlo
Schmid, Francois Bondy, Arthur Schlesinger Jr., George Kennan, onze landgenoot Pieter Geyl en tal van autoriteiten
op het gebied van geschiedenis en politiek. Naast een algemene inleiding van
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Aron over de eigentijdse situatie van de
democratie, vindt men er een viertal bijzondere beschouwingen: over de oorzaken van succes of mislukking der democratie, over de betekenis van het leiderschap in onze tijd; over de rol die militairen en intellectuelen in de staat spelen;
over de noodzaak van een Europees nationalisme in de huidige situatie. Elk van
deze briljante inleidingen, waarin vooral
de realistische beschouwingswijze frappeert, wordt gevolgd door interessante
discussies. Het geheel staat op bijzonder
hoog plan: het is moeilijk om in zo kort
bestek zoveel interessante beschouwingen
bij elkaar te vinden. leder die zich voor
politiek interesseert of zelfs maar voor
de toekomst van onze wereld in het algemeen, vindt bier boeiende en leerzame
stof tot overdenking. Het is een van de
boeken die werkelijk zouden verdienen
door ieder die maar enige tijd tot lezen
heeft, gelezen te worden. H. Hoefnagels
MEISSNER, Boris, Das Parteiprogramm
der KPdSII, 1903 bis 1961. — Verlag
Wissenschaft and Politik; Rotten & Loening-Verlag, Hamburg, 1961, 244 pp.,
D.M. 16.80.
In april 1961 werd in Bonn overgegaan
tot de oprichting van een Bundesinstitut
zur Erforschung des Marxismus-Leninismus (Institut fur Sowjetologie). De bedoeling ervan is de wetenschappelijke
studie van het communisme. Het instituut
wil twee soorten publikaties verzorgen:
een Dokumentenreihe en een kleine
Schriftenreihe. De eerste zal originele
documenten publiceren over gewichtige
gebeurtenissen in de communistische wereld. Zodoende wil men, zonder zelf een
oordeel te vellen, dat reeds voor veel
zgn. sovjetologen fataal afgelopen is, een
positief-wetenschappelijke bijdrage leveren. Voorzitter van de directieraad is de
bekende sovjetoloog Boris Meissner. Zijn
vroegere studies gelden als standaardwerken. Hij opent zelf de rij, met een
studie die zowel door haar inhoud als
door haar methode voortaan onmisbaar
is in de sovjetologie. Hij publiceert hier
de teksten van de partijprogramma's van
1903, 1919 en 1961, telkens voorafgegaan
door een degelijke inleiding, met een
aantal zeer interessante bibliografische
nota's. Door het feit dat de partijprogramma's van 1903 en 1919 niet meer zo
gemakkelijk te vinden zijn, wordt meteen
een belangrijke leemte aangevuld. Tevens
is een langere uiteenzetting van het programma van 1961 stellig uitermate nut-

886

BOEKBESPREKING

tig. In dezelfde reeks werden reeds twee
nieuwe nummers in het vooruitzicht gesteld: Der Warschauer Pakt, en Der Rat
fur gegenseitige Wirtschaftshilfe (Comecon). We zien met spanning hun verA. Van Peteghem
schijnen tegemoet.
VARIA
GUTTENBERG, A. Ch. von, Mensch,
Tier and Schopfung. --- Verlag Styria,
Graz, 1961, 110 pp., S. 38.
Deze auteur voelt blijkbaar een sterk inwendig verzet tegen het evolutionistisch
denken, en uit dit in een, boekje. Het is
zijn recht dit te doen, maar men mag
eisen dat hij dit op wetenschappelijke
wijze doet en in juiste toon. En daaraan
ontbreekt wel wat op verschillende plaatsen Zelfs zoveel, dat het moeilijk
valt een beknopte, rake kritiek te leveren.
We doen dan enige grepen. Schr. citeert
zelf met instemming een woord van Novalis, dat men apodiktisch te werk moet
gaan; hij neemt deze raad dan ook ter
harte. Een enkel voorbeeld: al het verkeerde in de wereld was en is de schuld
van een soort evolutiedenken, tot het
automation en de waterstofbom toe. Zijn
bespreking van de Darwinistische toevalsleer is zo, dat hij door overdrijving
en foute inleg zijn doel geregeld voorbij
schiet (bijvoorbeeld waar hij zegt dat er
geen „aanpassing - was, omdat er zoveel
vormen zijn uitgestorven). Vaak komt de
stijl niet uit boven die van een debatingclub, waar men half-deskundigen overtuigt door woordenvloed en buiten het
verband gerukte citaten liefst met een
bepaald soort humor erbij, zoals op p.
79: de gorilla, een van de „Urahnen unserer Darwinisten- Stellingen van
tegenstanders worden zó weergegeven,
dat zij tot „medestanders- worden voor
een niet-deskundige lezer, wat wijst op
een verpolitiekte wijze van argumenteren, die niet bij dit wetenschappelijke onderwerp past (verg. wat op p. 100 wordt
gezegd over de opvattingen van Heberer
e.a. over de verhouding van Mensapen
en Mens). Het orthogenese-probleem -waarin o.i. juist een „spiritualiserendetendens te bespeuren valt r wordt door
hem lbelachelijk gemaakt, want schr. geeft
zich niet de moeite het serieus te doordenken. Op p. 56 vinden we een „Hieb"
naar de mannen der Gorres-Gesellschaft
(waartoe eminente Duitse katholieke geleerden horen) in deze trant: er zijn „Anthropologen en Biologen, die tot de stand

der Theologen horen en die het wezen
der darwinistische opvattingen niet minder fanatiek verdedigen dan hun athelstische collega's". Hier zal wel niet op geantwoord worden, ook niet nadat de
auteur zijn eigen „Wereldformule - heeft
gegeven, die volgt op die van Laplace en
Einstein (p. 77). Het probleem van de
afstamming van de Mens is voor schr.
eigenlijk helemaal geen bestaand probleem; aan een wetenschappelijke behandeling komt hij dan oak niet toe. Hij
poogt zo iets te geven bij de bespreking
van de Neanderthalmens, die duidelijk
tendentieus getipt is, en waarbij weer uitspraken van anderen fout worden opgedist. Wanneer hij dan op dit punt de
goede Brehm, die een eeuw geleden leefde, als kroongetuige aanvoert, doet dit
o.i. wel de deur dicht. We ontkennen
niet dat in dit boekje oak juiste beweringen staan die als correctief kunnen dienen op onjuiste, en inderdaad gevaarlijke
evolutie-opvattingen in neodarwinistische
trant. Maar juist het gevaarlijke hierin
vraagt om een betere wijze van bestrijding dan hier wordt gegeven. Ons slotoordeel moet dan oak luiden: wanneer de
christelijke gedachte (want daar gaat het
bij v. Guttenberg kennelijk om) zó verdedigd wordt rijst vanzelf de verzuchting: „non tali auxilio" op.
M. Bruna
La Regulation des Naissances, Cahiers
Laennec, nummers 1 en 2, Parijs, 1961.
Voor geneesheren, moralisten en psychologen zijn de Cahiers Laennec sinds meer
dan 20 jaar tegelijk richtlijn en bran van,
medisch-morele informatie. In voorliggende nummers wordt de geboorteregeling door specialisten onderzocht volgens
verscheidene thema's. M. Riquet S.J.
geeft op basis van het boek van H. Bergues (Prevention des naissances dans la
famille et ses origines dans les temps modernes) een korte geschiedenis der contraceptie. De demograaf Dr. J. Sutter
situeert de bevolkingsdruk nu. S. de Lestapis S.J. informeert over de samenhang
tussen contraceptie en vruchtafdrijving
in Japan en Zweden en Dr. R. de Guchteneere over de ontwikkeling van de therapeutische abortus. Dr. M. Dubost biedt
een overzicht van de laatste bevindingen
inzake kennis en beinvloeding der ovular
tie. B. Simonnet, aalmoezenier der Conference Laennec, geeft het genuanceerde
antwoord van de Kerk op de voor miljoenen mensen zo ingewikkelde en veeleisende opgave der moreel verantwoorde
geboorteregeling.
J. Kerkhofs

BOEKBESPREKING
De nieuwe W.P. Tweede deel Bizo-Gent.
Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1962,
782 pp., f 35 per deel.
Van de op vijf delen berekende Winkler
Prins-encyclopedie ander hoofdredactie
van Prof. Hoetink te Amsterdam en Prof.
Lissens te Brussel verschijnt thans het
tweede deel. Zowel wat de inhoud als
de uiterlijke presentatie betreft, is het
werk prachtig verzorgd. Het is voorzien
van honderden kaarten en reprodukties
en instrueert in het algemeen over al het
wetenswaardige van deze tijd in korte
beschrijvingen van enkele regels. Belangrijker onderwerpen krijgen natuurlijk uitvoeriger behandeling. Wij noemen b.v.
de verschillende landen en grote steden,
onderwerpen als Bijbel, film, geneeskunde, enz. enz. Het is werkelijk een genoegen in dit prachtwerk te bladeren. R. S.
HOUTEN, Nel van, Bartje, mijn zoon.
— Leopold, Den Haag, 1961, 107 pp.,
f 5.90.
Nel van Houten schrijft hier „de geschiedenis van een geestelijk gestoord kind".
In eenvoudige taal vertelt deze moeder,
hoe haar zoontje, dertien maanden oud,
door een gewone injectie encefalitis krijgt
en jaren lang een uiterst zorgwekkend
kind blijft, tot hij een decennium later
weer min of meer tot een gewone jongen
uitgroeit. Een waar verhaal van een
dankbare moeder. Het boekje is ook in
R. S.
het Engels verschenen.
DELLEPOORT, J., GREINACHER, N,
MENGES, W., Die deutsche Priesterfrage, eine soziologische Untersuchung
caber Klerus und Priesternachwuchs in.
Deutschland (Schriften zur Pastoralsoziologie I). r Matthias Griinewald-Verlag, Mainz, 1961, 217 pp., D.M. 24.
Ook in Duitsland is het gebrek aan
priesters een zeer nijpend probleem. Om
aan de oplossing hiervan enigermate tegemoet te komen, heeft Dellepoort, die
op dit gebied zijn sporen reeds heeft verdiend, in samenwerking met twee Duitsers een sociologisch onderzoek ingesteld
naar de toestand van de geestelijkheid in
Duitsland. In talrijke tabellen, grafische
voorstellingen en kaarten is een zeer omvangrijk materiaal verwerkt, dat een
overzicht geeft over de toestand in haar
geheel van de clerus in Europa, de geschiedkundige ontwikkeling van de huidige toestand van de clerus in Duitsland,
de huidige situatie in de afzonderlijke bisdommen en de religieuze ordes, de leef-
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tijdsgroepen van de clerus, de werkzaamheid van de seculiere en reguliere geestelijkheid, de motieven van de keuze van
de priesterlijke staat. In een laatste hoofdstuk warden suggesties voorgelegd om in
de bestaande priesternood te voorzien.
P. Grootens
TROOZ, Charles de, Le magister et ses
maitres.
Club du Livre Catholique,
Brussel, 1961, 264 pp.,
geb. Fr.
130.
De Club du Livre Catholique International heeft een uitstekende keuze getroffen,
toen zij het uitverkochte meesterwerk van
Prof. Charles de Trooz in een nieuwe,
aristocratische uitgave bezorgde. Het
boek richt zich vooral tot de opvoeders
uit het M.O. en behandelt in een sprankelende en toch diepzinnige stijl achtereenvolgens: de kunst van het lezen, een
panorama van de Franse letterkunde, een
meditatie over het leraar-zijn. In een tijd
waarin een overvloedige pedagogische
literatuur slechts oog schijnt te hebben
voor structuurhervorming en programmaaanpassing, blijft dit laatste gedeelte van
het boek, dat men wel eens heeft genoemd „le brèviaire du professeur", actueler dan ooit: „triste avantage que la
refonte des programmes, lorsque rien ne
marche avant lui! La vraie, la seule
question de l'enseignement est celle de sa
qualite, et la question de sa qualite est
celle de la qualite de son personnel, de
ses personnel" (p. 193). A. Cauwelier
WILDMANN, G., Personalismus, Solidarismus und Gesellschaft. — Herder,
Wenen, 1961, 244 pp., D.M. 16.50.
In de vorm van een breed-uitgewerkt
tractaat over de verhouding persoon-gemeenschap wordt hier geantwoord aan
degenen die een louter sociologisch benaderen van de maatschappelijke werkelijkheid voorstaan. Het boek bestaat uit
drie delen: de sociale ethica als grond
trek van de maatschappijleer, de sociale
ontologie, de specifieke leer van Pius
XII. Waarom men methodologisch niet
de o.i. juistere omgekeerde orde gevolgd
heeft, is niet duidelijk. Ook de omschrijving van het begrip Sozialtheologie lijkt
vanuit dogmatisch standpunt wel aanvechtbaar. Het geheel is een interessante
poging om de thomistische leer over het
bonum commune met de moderne doctrines over personalisme op basis van solidarisme tot een geheel te verwerken.
J. Kerkhofs
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Riickschau und Ausblick. Jakob Hegner
Verlag
zum achtzigsten Geburtstag.
Olten, 1962, 243
Jakob Hegner, Köln
pp., D.M. 3.80.
Ter gelegenheid van het 80 jaar worden
van de bekende uitgever Jakob Hegner,
die in Duitsland vooral de grote katholieke schrijvers der laatste decennia bekend maakte, hebben vrienden van hem
dit boekje samengesteld. Het bevat een
groot aantal opstellen en fragmenten, gedeeltelijk gewijd aan de feesteling, gedeeltelijk stukken uit andere uitgaven.
Een dergelijke uitgave interesseert natuurlijk allereerst Hegners vrienden en
bekenden, heeft echter ook haar waarde
doordat zij een zekere anthologie vormt
uit het werk van beroemdheden.
P. van Alkemade
LANGNER, Ilse, Japanisches Tagebuch.
Glock und Lutz Verlag, Nurnberg,
1961, 148 pp., geb. D.M. 11.80.
Ilse Langner is een groat schrijfster. Misschien meende ze daarom de verplichting
te hebben, deze Erinnerung und Vision
van haar Japanse reis uit te geven; of ze
haar roem erdoor vermeerdert, blijft een
open vraag. Zeer fijn geschreven, lijkt
het dagboek, wat de oprechtheid van de
beleving betreft, nogal geforceerd; te veel
geestdrift voor kleurige nieuwe religiositeit, met een ondertoon van ressentiment
tegen de oude Westers-christelijke vormen: dit niet-geengageerde dwepen met
exotische religieuze folklore („zolang als
het geen ernst behoeft te worden" voelt
de lezer) is in West-Europa eigenlijk al
A. Deblaere
uit de mode.

POCKETBOEKEN

Aula-boeken. Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
Adolf PORTMANN, Het sociale leven
der dieren. Vert. — In dit interessante
werkje schrijft de Bazelse professor Portmann over de sociale verschijnselen in
het leven der dieren.
Georges MEAUTIS, Mythologie der
Grieken. Vert. --- Een boekje over de
fantastische godenhemel der Grieken en
over de halfgoden, de mythische helden,
blijft steeds boeiende lectuur.

Prisma-boeken. Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
Karl May Pockets. De schat in het zilvermeer. Vert. Winnetoe, het grote opperhoofd. Vert. Dit zijn de twee eerste
deeltjes van het vijfentwintigtal Karl
May-pockets, die het Spectrum gaat uitgeven.
Anth. HECKSTALL-SMITH, De strijd
om Tobroek. Vert. Het authentieke
verhaal van een der bekendste episoden
uit de tweede wereldoorlog.
Prof. Dr. Chr. von KONIGSWALD,
Speurtocht in de prehistorie. Vert. --Een boekje van een bekend paleoloog en
antropoloog over de prehistorie van de
mens.
Christianne BRAND, Het geheim van de
voetstappen. Vert. — Moord binnen de
familiekring op een Engels landgoed. Een
goede speurdersroman.
Salamanderreeks. Querido, Amsterdam.
Peter van GESTEL, Drempelvrees. —
Een viertal psychologisch fijn bewerkte
verhalen van een jong auteur die hiermee
een prijs won.
Gerrit KROL, De rokken van Joy Scheepmaker. — Een vrij goed geschreven romannetje over een vereenzaamde jongeman met een nogal schunnig einde.
List Bucher. Paul List Verlag, Munchen.
Johannes Kessler, Ich schware mir ewige
jugend. Een Luthers predikant, die
gouverneur was van Kaiser Wilhelms
kinderen, een vroom en blijmoedig man,
vertelt hier zijn leven.
Reinhard DOHL, Hans Chr. KIRSCH,
Der Student. Dit boekje bevat ongeveer een twaalftal opstellen over de huidige situatie der universiteit en der studenten in Duitsland.
Sven ELVESTAD, Der Mann der die
Stadt pliinderte. Vert. — Een nogal onwaarschijnlijke crime story, vertaald uit
het Deens.
Louis de WOHL, Der Fall Ybarra. -Een goed geschreven crime story, zich
afspelend in Zuid-Amerika.
Hugo PERLS, Warum ist Kamilla schtin?
Een aardig boekje dat vertelt over
kunst, kunstenaars en kunsthandelaars.
Alfred ANDERSCH, Die Kirschen der
Freiheit. Andersch schrijft hier over
zijn jeugd, over de Hitlerjaren en zijn deR. S.
sertie uit het leger.

DR. J. P. SCHALLER

Zieleleiding
en Moderne Geneeskunde
Met recht heeft de heilige Gregorius de Grote zieleleiding „de Kunst
Ars artium regimen animarum. — Maar
der Kunsten" genoemd
deze kunst is bovenal een wetenschap, en wel een wetenschap die nog
voortdurend in ontwikkeling is. Het inzicht in de problemen ervan en
bijgevolg hun studio, kunnen nooit volledig vervangen worden door
het gezond verstand, en evenmin door een zekere ervaring.
Abbe Schaller heeft hier nu een aantal belangrijke kwesties, die dikwiils tot het terrein van priesters en arts beiden behoren, op bijzonder
gelukkige wijze behandeld.
Dank zij deze onderlegde en prudente gids, zal de zielzorger zich
herinneren, dat de moeilijkheden van zijn vertrouweling soms in de
eerste plaats moeten beschouwd worden als zijnde van fysische en dan
pas als zijnde van morele aard. In dit boek vindt hij voor de moeilijke
gevallen, die tegenwoordig vaak voorkomen, de basisoplossing.
Dit uitstekende werk geeft zeer moderne voorlichting en de meest
veilige doctrine, zodat het op een plaats moet kunnen rekenen op de
studietafel van ieder priester, die oprecht bekommerd is om zijn zo
delicate ambt met kennis van zaken uit to oefenen.
Serie: Bibliotheek voor moraalpsychologie en moraaltheologie.
For-mat: 11,5 x 18,5 cm 232 pp.
Ingenaaid: Fr.
f

125

9,50 -----

Gebonden: Fr. 150

f 11,50

Nederlands van H. Mansvelt.
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BOEKEN INGEZONDEN BIJ DE REDACTIE
BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
ANDRIC, Ivo, Das Fraulein. — Carl Hanser Verlag, Munchen, 1962, 286 pp., D.M.
6.80.
AUGUSTIN, E., Der Kopf. — Piper-Verlag, 1Viiinchen. 1962, 424 pp., geb. D.M.
19.80.
Aula-boeken. F. v. d. MEER, Keerpunt der Middeleeuwen. G. MEAUTIS, Mythologie der Grieken. A. PORTMANN, Het sociale leven der dieren. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1962.
AUVRAY, P., L'hebreu biblique (Connaitre la Bible). — Desclëe de Brouwer, Brugge, 1962, 100 pp., will.
BALIMGARTER, R., Der Liiwengarten. — Walter Verlag, Olten, 1961, 378 pp.,
geb. Zw. Fr. 16.80
BOBROWSKI, J., Schattenland Strome. — Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1962,
95 pp., geb. D.M. 6.80.
Boeken van het Oude Testament. Het Hooglied, vert. door Prof. Mag Dr. M. A.
v. d. Oudenrijn O.P., f 2.25. Leviticus, vert. door Drs. J. G. Vink O.P., f 4 69.
— J. J. Romen & Zn., Roermond
BOPP, Linus, Zeige uns den Vater, — Herder, Freiburg, 1962, 152 pp., ing. D.M.
10.80.
BOROS, L., Mysterium mortis. — Walter-Verlag, Olten, 1962, 208 pp.
BUYTENDIJK, Prof. Dr. F. J. J., e.a., Tijdgeest en geestelijke gezondheid. — Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1962, 46 pp., f 1.25.
CASSIRER, H., La television et l'enseignement. — Unesco, Parijs, 1961, 293 pp.
CEULAER, J. De, Te gast bij Vlaamse auteurs. — De Garve, Antwerpen, 1962, 96
pp., geill., Fr. 38.
CHARLIER, J. P., Het teken van Kana. — H. Nelissen, Bilthoven, 1962, 86 pp.,
f 3.75.
COSTE, Rene, Le problême du droit de querre dans la pens& de Pie XII. — Fernand Aubier, Edit. Montaigne, Paris, 530 pp., N,Fr. 27.
DELHAYE, P., e.a., Pastorale du ',eche. — Desclêe et Cie, Doornik, 1962, 270 pp.
Dialog (Im): Neues deutsches Theater 1-2. — Suhrkamp-Verlag, Frankfurt, 1962,
48-66 pp., D.M. 4 (ieder).
ECHEVERRIA, L. De, Ascese voor de hedendaagse mens. — Desclee de Brouwer,
Brugge, 1962, 336 pp., Fr. 135.
FORTMANN, H. J. H. M., Geloofsvragen. — Dekker & van de Vegt, Nijmegen,
1962, 152 pp., f 4.90.
GELIN, A., De hoofdlijnen van het Oude Testament. — H. Nelissen, Bilthoven,
1962, 89 pp., f 3.50.
GHEORGUI, C. Virgil, Rendez-vous in het oneindige. — Pax, Den Haag, 1962, 212
pp., f 7.90.
GOSKER, Erika, Das Jahr der Gaffes Kinder. — Benziger Verlag, Einsiedeln, 1962,
283 pp., D.M. 8.90.
GUARDINI, R., Bron van levend water. — Lannoo, Tielt, 1962, 144 pp., Fr. 50.
HAES, P. De, De schepping als heilsmysterie, — Lannoo, Tielt, 1962, 280 pp., Fr.
92.
HARTLEBEN, 0. E., Der gastfreie Pastor. — Langen-Muller-Verlag, Munchen,
1962, 68 pp., geIll.
Helm-pockets. H. KOCHER, De Koning van het woeste eiland. Ad de BEER, Kees
Corvers vindt het avontuur, B. BRUINHOF, Rob Robson en het groene licht.
D. van RIJN, Encyclopedic van de sport. Deel 1 tot 4. K. SPIERINGS, Wonderwereld der zoogdieren 2 delen. — Uitg. Helmond, Helmond, 1962, per deel
f 1.50.
HERING, G. F., Meister der deutschen Kritik, I. — Deutscher Taschenbuch-Verlag,
Munchen, 1961, 322 pp., D.M. 2.50.
HILLARD, G., Wert der Dauer. — Hoffmann & Campe-Verlag, Hamburg, 1961,
200 pp., D.M. 12.80.
HLASKO, M., Der achte Tag der Woche. Die Friedhiife. — Deutsche TaschenbuchVerlag, Miinchen, 1962, 202 pp., D.M. 2,50.
HOLTHUSEN, H. E., Kritisches Verstehen. — Piper-Verlag, Munchen, 1961, 348
pp., D.M. 12.80.

instituut o. L vaouw van qpatie
Zusfers van de H. Vincenflus a Paulo — Steenweg op Ninove 333 - Brussel 8

Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen

INTERNAAT EXTERNAAT

mania immaculate
Zusfers van de H. Vincenfius a Paulo — Kloosterstraat 40 - Opwijk

instituut

Moderne Humaniora: Lagere graad en Hogere graad
Gehomologeerde getuigschriften

INTERNAAT EXTERNAAT

SPECIALE KURSUS: DACTYLO — STENO

Zusters van Sint-Vincentius a Paulo

INSTITUUT V0011 RUNDE EN GEZICIITSZWAKKE 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

ROGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - OOSTENDE

Bijzondere School voor Technische Ingenieurs
in de mechanica, de elektriciteit (zwak- en sterkstroom) de industridle
scheikunde, de elektro-mechanica en de elektro-chemie.
INTERNAAT
EXTERNAAT
Voorbereidende afdelingen
Zaterdagcursussen B1 in de Koel- en Verwarmingstechniek, de
Kunststoffen en de Elektronica (Televisie)

ALTENA - SCHOOL KONTICH
Zusters Dienstmaagden der Heilige Harten van Jezus
en Maria, Antwerpse Steenweg 73, Kontich
KLEUTERSCHOOL -- LAGERE MEISJESSCHOOL

Gezonde mooie omgeving met prachtige speeltuin.
INTERNAAT — HALF INTERNAAT — EXTERNAAT
Ook voor jongens van 3 tot 8 jaar, kosteloos onderwijs.
Telefoon 53.03.43 - 53.01.02.

CINDER-ALE
c:tt lO

geen Wein bier!

-9(
BROUWERIJ MARTINAS N.V. - MERCHTEM

\Vie kwaliteitsdraadartikelen wenst
vraagt ze aan bij :

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

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij - Kortrijk
nodigt alle

Fluweel-,
Tapijt- en
Zwaardoekweverij en

uit met haar in contact to treden

SCHEERDERS VAN KERCKHOVE'S
VERENIGDE FABRIEKEN N.V.

ST-NIKLAAS

TELEFOON : 76.35.01 (7 lijnen)

Kent U

MARBRABEL
een nieuwe, moderne marmer-fegel

HOWARD, M., The Franco-Prussian War, - R. Hart-Davis, Londen, 1962, 526
pp., sh. 63.
HULTBERG, H., Die aestetische Anschauungen Bertolt Brechts. - Munksgaard,
Kopenhagen, 1962, 232 pp.
HUNTER, G. K., Shakespeare The Late Comedies. - The British Council, Londen,
1962, 63 pp:, 2 s. 6 d.
HYDE, D., J'ai etc communiste. - Ed. du Centurion, Parijs, 1962, 284 pp., NFr. 9.85.
ISACKER, Frans Van, De reis naar Ispahan. - A. A. M. !Stols, Den Haag, 1962,
198 pp., f 8.90.
JOHNSON, J. W., Laat mijn yolk gaan. - Lannoo, Tielt, 1962, 150 pp., Fr. 68.
JONG, Dr. L. de, De bezetting. - Em. Querido, Amsterdam, 1962, 224 pp., f 2.95.
KAMPMANN, Th., Passion und Herrlichkeit, - Kesel-Verlag, Munchen, 1962, 106
pp., D.M. 6.80.
KOCKELMANS, A., Martin Heidegger. ,- Lannoo, Tielt, 1962, 144 pp., Fr. 45,
KRIJGELMANS, C. C., Messiah. - Ontwikkeling, Antwerpen, 1962, 86 pp., Fr. 45.
KUHN, Helmut, Romano Guardini, De mens en zijn werk. - Paul Brand, Hilversum,
1962, 100 pp., f 4.90.
LACARRIERE, J., Les hommes ivres de Dieu. - Arthaud, Parijs, 1962, 340 pp.,
geill., Fr. 297.
LANGEN-MULLER Querschnitt. 1952-1962. - Langen-Muller-Verlaq. Munchen,
1962, 650 pp., geill.
LA PIRA, G., Valeur de la personne humaine. - Mame, Tours, 1962, 222 pp., NFr.
8.70.
LINDEMANN, K., Nachtfalter und Lampion. - Kiepenheuer und Witsch, Köln,
1962, 230 pp., D.M. 13.50.
List Bucher. G. ZWERENZ, Wider die deutschen Fabus. H. :SCHWITZKE, Friihe
Hiirspiele. - Paul List Verlag, Munchen, 1962, D.M. 2.20.
LORENZ, G. W., Federico Garcia Lorca. - Stahlberg-Verlag, Karlsruhe, 1961,
308 pp., geill.
LUCAS-DUBRETON, J., Zo leefden de Florentijnen. - Hollandia, Baarn, 1962,
316 pp., f 9.50.
LUGT, A. v. d., De verliefde clown. - Thymfonds, 255 pp., f 7.75.
MANZINI, Gianna, De arke Noachs. - Pax, Den Haag, 1962, 181 pp., f 5.90.
MAY, Karl, Pockets. - Het Spectrum, Utrecht, 1962, f 1.25.
MEERHAEGHE, Prof. Dr. M. A. G. van, Handboek van de economic. - H. E.
Stenfert Kroese, Leiden, 1962, 3de uitg., 414 pp., f 26.-, Fr. 380.
Mens en Medemens Serie. F. SEITZ, Leiding en delegatie in het bedrijf. Drs. G. van
den BERG, Isolatie en communicatie in de samenleving. - Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1962.
MICHIELS, Ivo, Journal brut. 4e dr. - Ontwikkeling, Antwerpen, 1962, 70 pp.,
Fr. 45.
Opportunity Australia. - Commercial Bank of Australia, Leuvens Plein, 4 Brussel,
1962, 160 pp., geill.
Over het verzamelen van kleingrafiek. - Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1962, 74
pp., f 8.90.
OXENSTIERNA, E., Wir Schweden, - Kohlhammer-Verlag, Stuttgart, 1962, 360
pp., 16 pl., 9 ill., 1 k., D.M. 24.80.
PAARDEKOOPER, P. C., Er zijn geen Belgen. -- Standaard, Antwerpen, 1962, 48
pp., Fr. 20.
PERRE, H. Van de, John Osborne, boze jonge man. - Lannoo, Tielt, 1962, 112 pp.,
Fr. 35.
Phoenix Pockets. Dr. A. VLOEMANS, Erasmus. C. M. STIBBE, Geschiedenis van
het Romeinse Rijk. - W. de Haan, Zeist, 1962.
PIONTEK, H., Weisser Panther. - Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1962, 68 pp.,
D.M. 4.80.
POTOCKI, Jan, Die Abenteuer in der Sierra Morena. - Aufbau Verlag, Berlin,
1962, 835 pp., D.M. 15.
Prismaboeken. A. HECKSTALL-SMITH, De strijd om Tobroek. Prof. Dr. G. von
KONIGSWALD, Speurtocht door de prehistoric. Chr. BRAND, Het geheim van
de voetstappen. L. DAANE, Prisma puzzels. P. MAASSEN, Keur van Nederlandse verhalen. J. PHILIPS, Moord achter de coulissen, R. GERLACH, Dieren
in de dierentuin. R. LECKIE, Met de helm als kussen. F. de VRIES, Zo leer je
tekenen. Mazo de la ROCHE, Renny's jeugd op Jalna. Th. A. DOOLEY, De
bamboe-dokter, - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1962, f 1.25 per deel,

PRUCHE, B., Histoire de l'homme, mystere de Dieu. — Desclêe de Brouwer, Brugge,
1962, 452 pp.
REUSS, J. M., Glauben heute. — M. Grunewald-Verlag, 1962, 168 pp., D.M. 9.80.
ROH, Franz, Deutsche Malerei von 1900 bis heute. — F. Bruckmann Verlag, Munchen, 1961, 160 pp., 96 platen, D.M. 12.80.
ROJAS, F. De, Spanische Meisterdramen. — K. Desch-Verlag, Munchen, 1961, 686
pp., D.M. 11.80.
ROSSEELS, M., Spieghelken. 5e dr..— Lannoo, Tielt, 1962 , 204 pp., Fr. 75.
SCHALLER, J.-P., Zieleleiding en moderne geneeskunde. — Descle- e de Brouwer,
1962, 232 pp., Fr. 125.
SCHAPER, Ed., Die Saline Hiobs. — Jacob Hegner Verlag, Koln, 1962, 144 pp.
SCHELKLE, H., Meditationen caber den riimerbrief. — Benziger Verlag, Einsiedeln,
1962, 246 pp., Fr. 8.80.
SCHMIDT, A., Belphegor. — Stahlberg-Verlag, Karlsruhe, 1961, 456 pp.
SCHNITZLER, Theodor, Das missale in betrachtung and verkiindigung. — Benziger
Verlag, Einsiedeln, 1962, 152 pp., S.Fr. 8.80.
STEINBECK, J., Wintertij van tegenzin. — Van Holkema en Warendorff, Amsterdam, 1962, 304 pp., f 8.90.
STRASSER, Prof. Dr. S., Fenomenologie en empirische menskunde, — van Loghum
Slaterus, Arnhem, 1962, 328 pp., f 16.90.
SLIAVET, Th. en LEBRET, L. J., Eerlijk leven. — Lannoo, Tielt, 1962, 192 pp.,
Fr. 58.
SULLY PRUDHOIVIME-MISTRAL. F. en G., Gedichten - Proza (Pantheon der Nobelprijswinnaars, 26). — Heideland, Hasselt, 1962, 454 pp., Fr. 180.
SWAEF, D. De, Filter. — N.V. Het Volk, Gent, 1961, 290 pp.
VANDELOO, Jos., Zeng. — Manteau, Brussel, 1962, 48 pp., Fr. 75.
VOOGHT, Mgr. J. De, e.a., De grote zorg. — Desclêe de Brouwer, Brugge, 1962,
150 pp., Fr. 120.
VOS, Cornelis, De riten van de Mis. — Descl6e de Brouwer, Brugge, 1962, 128 pp.,
Fr. 75.
WEDEKIND, F., ErzAhlungen. — Goldmann-Verlag, Munchen, 1962, D.M. 2.
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SCHOOL
I/

.aulse-Alarie

ISABELLALEI

18 -

ANTWERPEN - TELEFOON 301707

Kinderverzorgsters en Verpleeg-aspiranten vanaf
Inlichtingen in de school : alle dagen van

//

10-12

15

jaar.

en van

2-5

h.

Uitgezonderd 's zaterdags. / Prospektus wordt op aanvraag gezonden.

INTERNAAT — Onderwijs voor jongens vanaf 6 jaar — EXTERNAAT
Onder leiding van priesters en toezicht van de Staat
Volledig Lager Onderwijs (6-14 jaar), Voorbereldend
tot alle onderwijs, Moderne Humaniora, Middelbare
Land- en Tuinbouwschool (13-16 jaar), Normaalschool
voor Onderwijzers (14-20 jaar).

st.-gozelinotituut - cEiektekt
Telefoon 81.391

9)e Standaarci geet cnieuuyoblaci - Sportwereld
Een van beide bladen moet U lezen!
Em. Jacqmainlaan 127, Brusoel

KARDINAAL

VAN

ROEY-INSTITUUT

Zusters der Christe'ijke 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 A
Econotuische 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, Gestieht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patienten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patienten.
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatri ache behandelingen.

* METALEN MEUBELEN
* SCHOOLBANKEN
* BEDDEN ENZ.

iii
Agit

VOOR SCHOLEN, PENSIONATEN,
GASTHUIZEN, KLINIEKEN, BURELEN
VRAAGT CATALOG!

WERKHUIZEN

JOSEPH MERTENS N.V.

208 DEURNESTRAAT - MORTSEL-ANTWERPEN - TELEFOON 49.63.30

MERTHIS

Vat Ge in geest van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Kristus' lijdende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of verpleegassistente aan de
SCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS „MATER SALVATORIS"
SALVATORSTRAAT, 20 - HASSELT - TEL. 2.1 1.5 5
Bestuurd door de Zusters Salvatorianessen
Officieel diploma. - Prospectus op verzoek.

INSTITUUT VAN DE ZUSTERS VAN DE VOORZIENIGHEID EN VAN
Demerstraat, 12 DE ON8EVLEKTE ONTVANGENIS
Diest
Lagere Normaalschool - Wetenschappelijke B.
Normaal afdeling voor Bewaarschoolonderwijzeressen.
Algemeen Middelbaar Onderwi j s — Oude Humaniora Grieks-Latijnse
Moderne Humanoria — Economise he
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 GETU1GSCHRIFTEN GEHOMOLOGEERD

„Ili diene blijde"

1NSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
St. Bartholomeus — MERKSEM
Afdeling verpleegsters: 3 jaar met specialisatie
Afdeling verpleegassistenten: 2 jaar
Voorbereidende afdeling vanaf 17 jaar
GEHEEL KOSTELOOS — FAMILIALE SFEER
Inliehtingen: E. Zr. Directrice, Jaak de Boeckstraat 10, Telefoon (03) 458642

Broeders van Liefde
Jongens van 12 tot 17 jaar die wensen opgeleid te worden tot
* Broeder-Onderwijzer
* Broeder-Verpleger
* Broeder-Missionaris
* 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 ER S VA N LIEF D E, Stropstraat 125 GENT.

Sedert 1870 legt de

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

tvgi4ke/keidese „Sint Jozef"
OVERUSE (BRABANT)

Grieks-Latijnse humaniora en voorbereidende klas
Internaat 5-110 extern aat
Onder leiding van de Missionarissen van Steyl
WAVERSE STEENWEG 96 — TELEFOON (02) 57 71 68

SINT-JOZEFSINSTITUUT
INTERNAAT — EXTERNAAT
SINT-JOZEFSTRAAT 35 ANTWERPEN TEL. 33.32.52

DOCHTERS
VAN
MARIA

Lager onderwijs: Nederlandse- en transmutatieklassen
Middelbaar onderwijs: Lagere cyclus Moderne Humaniora, Grieks-Latijnse Humaniora
Kunsfonderwijs — erkend door de Staat, — dus kosteioos.
Hoger secundair Technisch (A7/A2) Hoger onderwijs (A7/A1): meerdere rnogelijkheden
Handelsonderwijs, Franstalig sekretariaat.

Middelbare Handelsschool St.-Aloysius
EDW. ARSENSTRAAT, 40, OUDE-GOD
GUST LAVASTRAAT, 33, OUDE-GOD
LAGERE GRAAD A6 (3)
HOGERE GRAAD A6 (2)
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

INSTITUUT SINT-AGNES
Onderwijsinrichting bestuurd door de Religieuzen Ursulinen
Half-internaat
Sehoenstraat 41

It. ternaat
79-226 Turnhoutsebaan
BORGERHOUT
A.
B.
C.
D.
E.

Externaat
Lammekensstraat 84
TELEFOON 353201

Oude Humaniora. Moderne Humaniora (volledige cyclus)
Snit-Naad-Confectie: Middelbare technische afd. Cl Normaalafd. D
Beroepsafd. C3-1 Voortgezette Technische Opleiding Cl-D
Handelsafdeling A6/A3 A6/A2 Handelsregentaat A6/A1
Avondeursus voor Modes Avondcursus voor Naad
Volledig Lager- en kleuteronderwijs

H. PIUS X - INSTITUUT

KATHOLIEKE NORMAALSCHOOL
VII Olympiadelaan 25, ANTWERPEN, Tel. 03/38 13 80
INTERNAAT — EXTERNAAT

* Lagere Oefenschool: van 6 jaar af.
* Middelbare Oefenschool : van 12 jaar af, Grieks-Latijnse afdeling. Moderne afdeling.
* Lagere Normaalschool: van 15 jaar af, Grieks-Latijnse afdeling, Wetenschappelijke afdeling A, Wetenschappelijke afdeling B, Economische afdeling.
* Middelbare Normaalschool: na lagere normaalschool of na humaniora. Afd.: Moedertaal-Geschiedenis, Moderne talen, Wiskunde - Fvsica met Econ. wetensch., enz.
* Hoger Instituut voor Opvoedkunde.
* Dienst voor Studie- en Beroepsorientering.
* Inlichtingen en inschrijvingen : elke werkdag van 9-12 our en van 14-17 uur.

KATH. NORMAALSCHOOL VOOR ONDERWIJZERS
ONDER DE TOREN 13 — 14 MECHELEN
EXTERNAAT

INTERNAAT

Oud stelsel:
4de normaaljaar; 3de normaaljaar
Nieuw stelsel: 2de normaaljaar; 1 ste normaaljaar met als afdelingen:
a. Latijn-Wetenschappen — b. Wetenschappelijke B — c. Economische

SINT-ROMBOUTSSCHOOL (OEFENSCHOOL)
Minderbroedersgang 10, Mechelen
Volledig Lager Onderwijs — Voortgezet Lager Onderwijs

ALGEMEEN MIDDELBARE
Schuttersvest 53, Mechelen
Internaat

Externaat

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, 1 43, Antwerpen. Telefoon 37 24 66

Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen
Onder de bescherming van de Katholieke Universiteit to Leuven

Biedt gelegenheid tot degelijke 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 Logopediste, Gegradueerde in de moderne communicatiemedia, (afd. A
Journalisme, afd. B Radio en T.V.)
biedt gelegenheid tot inwonen.
Documentatie aanvragen s DE BOMSTRAAT, 11, ANTWERPEN.

Instituut van de Heilige-Familie van Helmet
Jan Moorkensstraat 95, — Berchem-Antwerpen — Telefoon (03) 39.17.88
Middelbaar Onderwijs Oude Humaniora
— Grieks - Latijnse afdeling
— Latijn - Wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora
- Algemeen Vormend Onderwijs
— Economische afdeling
Voorbereidende afdeling Kleuterklassen
EXTERNAAT — HALF-INTERNAAT -
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INSTITUUT "CROMBEEN„
GENT
1. Lagere Normaalschool (4 leerjaren)
a. Economische afdeling
b. Wetenschappelijke B
2. Normaalschool voor kleuterleidsters (4 leerjaren)
3. Middelbare afdeling (lagere cyclus)
4. Lager onderwijs - kleuteronderwijs
INTERNAAT – HALFINTERNAAT – EXTERNAAT

BISSCHOPPELIJKE NORMAALSCHOOL
KASTEELSTRAAT 8 – SINT NIKLAAS – TELEFOON 761088
Voorbereidende afdeling: lager onderwijs
–

Algemeen middelbaar onderwijs van de lagere graad
Lagere normaalschool (onderwijzers) 2 secties:
2. afdeling wetenschappelijke B
I. economische afdeling

–

Middelbare normaalschool (regenten) , 4 secties :
2. moderne talen
1. moedertaal . geschiedenis
4. wetenschappen-aardrijkskunde
3. wiskunde-fysica

INTERNAAT

-

EXTERNAAT

HALFINTERNAAT

ONZE-LIEVENROUWE COLLEGE TIE NE N
Voorbereidende Afdeling
Humaniora Latijn-Grieks
Latijn-Wetenschappen
Economische
Degelijk

, Open .... Vormend
BROEKSTRAAT 31 – Tel. 016.814.09,;

MEISJES,
een verzekerde toekomst en een dienend apostolaat verzekert U de

0. L. VROUWSCHOOL VOOR VERPLEEGKUNDE
MECHELEN
ouderdom: 18 jaar – voorbereidend jaar : vanaf

17

jaar

BREVET: Beroepsverpleegster - 3 jaar studie
Verpleegassistente
- 2 jaar studie
Nursing-Hostess
- 1 jaar studie
Neem inlichtingen:
Tel. 127.87
0. L Vrouwgasthuis, Keizerstraat, 7, Mechelen.
Tel. 144.23
of in de school, Auaustijnenstraat, 9, Mechelen.

streven
maandblad
voor geestesleVC11
en cultuur

Het Federalisme. Toekomstperspectieven

H. BRUGMANS

889

West-Europa op weg naar economische eenheid

M. VAN AMELSVOORT

898

Gerard Mercator
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Het Federalisme
Toekomstperspectieven
PROF. DR. H. BRUGMANS
Rector van het Europa-College

T

OEN ik enkele jaren geleden een boekje publiceerde over de achtergronden van het Federalisme, was er een kritiek die me danig
dwars zat. Het was die van een medestander. Hij verklaarde het eens
te zijn met mijn opvattingen — alleen, hij geloofde niet meer aan de
toekomst van de federalistische vrijheid. De ontwikkeling, zo schreef
hij, ging de omgekeerde richting uit: naar steeds grotere politieke en
economische eenheden, die nodig waren voor de moderne expansie,
die echter tevens leiden moesten tot steeds grotere macht van de Executieve en steeds slinkende invloed van de burgers.
Inderdaad, deze sombere voorspelling heeft mij destijds dieper getrof fen dan alle aanvallen van nationalistische, centralistische en jacobijnse kant.
Mijn criticus erkende, dat er veel waarheid school in het beginsel,
dat in de pauselijke encyclieken de naam van „subsidiariteit - draagt,
het beginsel dat ook als een rode draad loopt door het beroemde Evanston-rapport van de Wereldraad der Kerken. Hij was het hiermee eens,
omdat ook hij voorkeur had voor de kleinere gemeenschap in vergelijking met de grotere, immers de grotere (hij gaf het graag toe) hebben
maar al te zeer de neiging in logge bureaucratieen te ontaarden en zich
niet meer te laten controleren door de gekozen organen van het yolksleven. Natuurlijk, zo schreef hij, de federalisten hebben gelijk, wanneer
ze vaststellen, dat de centralistische zogenaarnd „een en ondeelbare republieken maar al te gemakkelijk ten prooi vallen aan dictaturen, terwijl de landen waar de plaatselijke en gewestelijke eenheden nog autonoom zijn, veel beter weerstand bieden aan de bekoring van Fascisme
en Communisme. Als ideaal — geheel accoord dus! Maar — zit hier
nog toekomst in? Mijn recensent sprak daaromtrent ernstige twijfel uit.
Aan die twijfel zal ik deze uiteenzetting wijden.
Om te beginnen: is het wel zo zeker, dat de moderne ontwikkeling
gaat in de richting van steeds grotere centralisatie in steeds grotere
ruimten? Wat die grotere ruimten betreft: ja, ongetwijfeldi Maar hoe
Radiocauserie, gehouden in het „Derde Programma" van de B.R.T. op 3 en 10
mei 1962.
55 Streven - Jrg. XV. Deel II. juli 1962
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groter de administratieve eenheden, hoe onmogelijker het ook wordt, ze
centraal te hanteren. Is het niet kenmerkend, dat &II, der constante
vraagstukken in de Sowjet-Unie dat van de decentralisatie is? Voortdurend horen we de klacht over de onverantwoordelijke Moskouse
bureaucratie, die in slakkentempo beslissingen treft over problemen die
men uit de verte niet beoordelen kan. Telkens opnieuw belooft Chroestsjef een soepeler bewind, een grotere zelfstandigheid voor de deelrepublieken van de Unie, en zijn argumenten zijn eigenlijk de federalistische, alsof hij tách iets begrepen had van de christelijke subsidiariteits
gedachte: zelfbestuur voor de lagere eenheden. Maar van die pogingen
komt praktisch weinig in huis. Immers, het Communisme, evenals het
Fascisme, is een dictatoriaal, dus een centralistisch stelsel, dat er niet
toe over kan gaan, echte autonomie toe te kennen aan gemeenten, provincies en deel-staten. Vandaar, dat men regelmatig berichten hoort,
volgens welke er weer ministers en partij-leiders uit Kazakstan of Georgie ontslagen zijn. Door Moskou, want Moskou wil alles weten en
beter weten.
Wat blijkt hieruit? Mijn inziens, dat wij in onze tijd helemaal niet
behoeven te kiezen tussen een Centralisme dat tyranniek maar efficient
zou zijn — en een ideaal doch onreeel Federalisme. Integendeel, het
voorbeeld der totalitaire landen leert juist, dat men daar om redenen
van efficiency voortdurend neiging heeft, naar decentralisatie te strewn, doch dat deze, hoe gewenst en technisch-noodzakelijk ook, om
politieke redenen niet kan worden verwezenlijkt.
lets soortgelijks heeft zich in Italie onder Mussolini afgespeeld. Men,
was tot de overtuiging gekomen, dat de grote moderne massa-organisaties van sociale en economische aard, behoefte hadden aan een juridisch-politieke erkenning. Men moest ze, als het ware, „inbouwen"
binnen het staatsverband. Zo ontstond de gedachte van een corporatieve maatschappij. Op zichzelf zeker een gezonde gedachtengang.
Reeds de oude leider van de Nederlandse Sociaal-Democratie, Pieterjelles Troelstra, had met deze gedachten gespeeld en de nog onrijpe
idee opgeworpen van wat hij, met een zeer betwistbare term, noemde:
een „economisch parlement". Maar hoe men deze dingen ook wil verwezenlijken, ze kunnen alleen tot hun recht komen in een kader van
politieke democratie, waarbinnen het recht der oppositie gewaarborgd
is, en waar de centrale regering niet probeert, alle macht aan zich te
trekken. „Corporaties- (als men dat besmette woord gebruiken mag)
zijn alleen clan levende organen, wanneer ze eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen, wanneer ze geen vangarmen zijn van Staat en
Partij, doch een eigen functie vervullen, zij het natuurlijk binnen het
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raam van de grondwet en onder de beslissingsmacht van Regering en
Parlement. Met andere woorden: „corporaties- zijn Ofwel dode dingen
Ofwel een stuk autonomie. In een dictatoriaal regime konden ze alleen
maar afsterven en verworden tot zinledige bureaucratieen . . . . voorzover ze niet dienden als politie-organen. Om dezelfde reden is ook de
befaamde „raden-democratie in Rusland een lege huls geworden,
nadat ze de Communistische Partij geholpen had, de macht te veroveren en al haar tegenstanders te liquideren.
In elk geval: beide totalitaire revoluties van onze tijd hebben instinctief gezocht naar federalistische vormen, die overeen kwamen met de
concrete behoeften van thans, maar ze konden niets vervullen van de
verwachting die ze hadden gewekt. Eigenlijk dus een bewijs „a contrario - van de actualiteit der federalistische democratie!
Maar kunnen wij, de Westerse landen, wêl slagen daar waar de
fascisten faalden met hun zogenaamd „corporatisme- en de communisten met hun zogenaamd „sovietisme? Ik meen van ja, en zal trachten
na te gaan, welke federalistische vormen bij ons groeiende zijn.
Ik denk dan allereerst inderdaad aan de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, die niets anders is dan een poging tot functionele decentralisatie en autonomie. Het mag zijn, dat deze poging nog verre van volledig is geslaagd, maar ze is onderweg, en ze ligt in de lijn van onze
niet-jacobijnse democratische tradities.
Immers, wat is het geval? Sinds het einde van de eerste wereldoorlog
en meer nog na de grote crisis der jaren 1930, is een steeds groter deel
van het sociaal-economische leven tot een voorwerp van overheidsbemoeiing geworden. Sommigen betreuren dat, anderen niet. Maar in elk
geval staan we hier voor een ontwikkeling die niet meer terug te draaien
is. Nu is het normaal, dat de belangengroepen, die door deze overheidsbemoeiing geraakt worden, trachten de politiek van hun kant te beinvloeden. Tot op zekere hoogte moet dat zo zijn. Zeker, landbouw-politiek mag geen landbouwers-politiek worden, want ook anderen dan
landbouwers hebben belang bij de landbouwproblemen, al waren het
alleen maar de verbruikers. Maar toch: de landbouwers moeten in deze
sector een belangrijke stem hebben. Hoe zullen ze die laten horen?
Wanneer men op die vraag geen constitutioneel geformuleerd antwoord
geeft, zal die stem toch klinken, maar ergens in het verborgene, in de
wandelgangen van het parlement, in de antichambres der ministeries.
Dat is niet gezond. Cavour had gelijk, toen hij zei, de dingen liever
openbaar in de Kamer, dan in de „anticamera - te zien behandelen.
Men komt dus tot de slotsom, dat het georganiseerde bedrijfsleven,

werkgevers en werknemers — persoonlijk voeg ik daar echter ook de
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consumenten bij — zijn eigen organische plaats moet hebben in ons
openbare leven. Het moet vooraf kunnen adviseren en, wanneer wetgeving of politiek tot stand zijn gekomen, mee kunnen doen aan de
praktische uitwerking. Dat is een stuk Federalisme, want het is een
verbreding van de publieke zaak tot in de sociaal-economische sfeer,
zonder dat men vervalt in een nog grotere versterking van de centrale
overheid en haar bevoegdheden.
Ook binnen de Europese eenwording heeft men onmiddellijk naar
oplossingen van deze aard gegrepen. Reeds in de Kolen- en StaalGemeenschap is de samenwerking voorzien tussen de Executieve — de
Hoge Autoriteit — en de vertegenwoordigers van de betrokken industrieen. De definitieve vorm is nog niet gevonden, maar men heeft de
federalistische richting ingeslagen.
Dan, ten tweede, wijs ik op de groeiende betekenis van de gedecentraliseerde planning. Van twee dingen een. Ofwel men gelooft in de
deugden van een centraal staatsplan — maar dan moet men wel weten,
dat men de eg betreedt die naar het Communisme leidt. 0 fwel men
geeft aan de centrale overheid niet anders te doen dan het ontwerpen
van een kader, waarbinnen de ruimtelijke ordening zich voltrekken
moet, in samenwerking met de plaatselijke en gewestelijke organen:
gemeenten, provincies, Kamers van Koophandel, het georganiseerde
bedrijfsleven, vakverenigingen en boerenbonden. In dat laatste geval
ontstaat er een nieuwe vorm van autonomie aan de basis van onze samenleving en door deze is een veel soepeler, veel doeltreffender planning mogelijk. Talloos zijn, in de jacobijnse landen, de klachten over de
dwaasheid der centrale plannen, die geen rekening houden met feiten
welke, ter plaatse, het kleinste kind weten kan. Ook hier dus geen
tegenstelling, maar juist een samenvloeien van de beide elementen: zorg
voor de democratie in haar gedecentraliseerde vorm en efficiency. In
dat perspectief zie ik een grote taak weggelegd voor een organisatie als
de Raad der Europese Gemeenten, die niet slechts de voortzetter is van
een oeroude vrijheidstraditie in ons werelddeel, maar bovendien ook
belangrijke diensten bewijzen kan bij een harmonische ontwikkeling
van onze economische levenskrachten.
Tenslotte denk ik dan aan het vraagstuk der nationale minderheden,
zoals het eigenlijk in al onze landen in sterkere of zwakkere mate bestaat. Het is totaal onoplosbaar binnen het oude Jacobinisme, want dat
kende niet anders dan assimilatie, versmelting, opslorping van de minderheidsgroepen door het meerderheidsvolk. Die methode heeft echter
overal gefaald. Zeker, men is er in geslaagd, de minderheidsculturen te
verlagen tot het peil van zieke, verzwakte folklore, en men heeft de
1.X,7
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betrokken talen dikwijls neergedrukt tot een niveau van dialecten of
een soort plat. Maar uitgeroeid heeft men ze nergens. Men heeft ze
alleen verminkt en gefrustreerd. Ziedaar het onvermijdelijke resultaat
van eenheidsstaten als politiek kader van plurinationale staatsvolken.
Onvermijdelijk, omdat het Jacobinisme geen andere staatkundige organisatievorm kent dan die van de een-en-ondeelbare republiek. Aldus
kan het hebben van een eigen nationaal gezicht slechts leiden tot separatisme. Maar separatisme betekent: het scheppen van nieuwe staatsgrenzen, op een ogenblik, dat de grenzen tussen kleine en middelgrote
gemeenschappen juist moeten vervlakken. Met andere woorden, een
tegennatuurlijke, antihistorische handeling. Separatisme is het Jacobinisme van de minderheden, zoals assimilatie het Jacobinisme van de
bovenliggende groep betekent. Beide zijn even fataal.
Heel anders denkt het Federalisme. Het gaat uit van de onderscheiding tussen de verschillende ruimten waarbinnen de problemen moeten
worden gesteld en opgelost. Een cultuurgemeenschap is nog geen defensie-eenheid. Een economische belangeneenheid behoeft geen vaderland te zijn. Het is dus absurd, alle functies van het openbare leven te
persen in het keurslijf van een verband. Voor bepaalde functies heeft
men de gemeente nodig of een verbond van aangrenzende gemeenten.
Voor andere is het de nationale Staat, of Europa, of de Atlantische
wereld. Voor weer andere daarentegen tekent zich een groep af, die om
culturele autonomie vraagt binnen bestaande staatkundige eenheden.
Dat is een ingewikkeld beeld. to ingewikkeld voor simplistische geesten. Het kan niet strikt logisch worden beredeneerd, maar moet praktisch worden geleefd. Voor dat federalistische samenleven is burgerzin
nodig.
Burgerzin is voorwaarde
In een absolutistisch geregeerde Staat — en de meeste Staten die de
geschiedenis heeft gekend waren absolutistisch — bestaat er geen probleem van de burgerzin der onderdanen. Men gehoorzaamt de heerser
en daarmee uit. Het vraagstuk ontstaat echter op het ogenblik, wanneer
de vrijheid doorbreekt en de regeerders worden geacht, de wilsvoltrekkers van de openbare mening te zijn. Want wie „openbare mening"
zegt, zegt tevens „recht op oppositie"; hij zegt „democratie - . Die polltieke medeverantwoordelijkheid is niet gemakkelijk te dragen, en velen
zouden het maar al te gemakkelijk vinden, wanneer er weer, als vanouds, een dictator was die zei hoe het moest. Ze zouden al tevreden
zijn, af en toe de alleenheerser op het televisiescherm te zien, met een
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uiteenzetting over hoe het is, hoe het gaat en hoe het wezen zal — een
plebisciet bekroont dan zulk een moderne vorm van al of niet gematigd
absolutisme.
Maar de pioniers van de Franse Revolutie beseften, dat bij een yolksstaat ook volksopvoeding behoort, en wel in staatsburgerlijke zin. Toen
Danton verklaarde, dat, „na brood, opvoeding de eerste behoefte des
yolks" is, bedoelde hij niet zozeer les in lezen, schrijven en rekenen,
maar vooral de vorming van vrije burgers van de Franse Republiek.
Daarbij is het gebleven. Lees onze geschiedenisboekjes in de verschillende landen en ge zult zien, hoezeer deze ten doel hebben, de groei
van de nationale gemeenschap historisch aannemelijk en aantrekkelijk
te maken. In het stadium van de nationale bedeling, was staatsburger
lijke tegelijkertijd nationale opvoeding. Daarbij werd echter veelal uitgegaan van een bijna mythologisch vaderlandsbesef, alsof de eigen
natie een blijvend gegeven was: „het eeuwige Frankrijk", „het eeuwige
Duitsland- enz ..... , waarbij dan de „eeuwige" natie van over de
grenzen de kwade geest was en de onze een smetteloze engel . . . .
In een federalistische gemeenschap ligt ook dat probleem ingewikkelder. Thans, nu we bezig zijn aan een Verenigd Europa en het waarschijnlijk worth, dat we binnen enige jaren verkiezingen krijgen niet
alleen voor gemeenten, provincies en het nationale parlement, maar ook
voor de Europese vertegenwoordigende vergadering — thans dus, kan
men niet meer voortgaan met de staatsburgerlijke opvoeding vast te
koppelen aan een politieke levenskring alleen, namelijk de nationale
Staat. In een regime van veelvormigheid der overheden en dus van
„divided loyalties" zoals de Engelsen zeggen, zal de opvoeding tot
verantwoordelijk burger ook in een nieuwe fase treden. We zullen
leven in een politieke ruimte, waarvan de bevolking niet homogeen is,
waar de mensen verschillende talen spreken en waar geen „smeltkroes van eigenlandse tradities zal ontstaan. Is het mogelijk, in een zo veelvormige mensengroep als Europa tOch de saamhorigheid te wekken, die
nodig is opdat het geheel niet weer uiteenvalt in de delen? Die vraag
lijkt mij een van Europa's levensvragen en de „test - voor het Federalisme in zijn toepassing.
Allereerst: in het federale Zwitserland is dat inderdadd gelukt! Men
zal mij tegenvoeren: maar Zwitserland was al zo lang een eenheid —
sinds de beroemde eed op de Riitli van 1291 had men er in confederaal
verband geleefd. Ik vraag mij af, of dit wel historisch waar is. In feite
was er van een werkelijke Zwitserse Federatie nooit sprake voor 1848,
en toen, tijdens dat revolutiejaar, de Helvetische Bondsstaat eindelijk

tot stand kwam, had er enkele maanden tevoren nog een burgeroorlog
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plaats gehad tussen de protestantse en de katholieke kantons. Bovendien behoeft men maar een enkele maal met Zwitsers te hebben gepraat
over hun interne aangelegenheden, om te weten, dat er werkelijk geen
sentimentele verbroedering tussen hen bestaat. En hier moet ik een
onderscheiding invoeren, die groot belang heeft: de onderscheiding
namelijk tussen de gevoels-gehechtheid aan een stuk geboortegrond —
en de bereidheid om de grotere gemeenschap te dienen.
Het gevoels-patriotisme van de Zwitser als mens, ligt nog steeds in
hoofdzaak in de kantonale sfeer. Maar als burger is hij bereid de juiste
prijs te betalen voor een vrijheid en onafhankelijkheid die geen enkel
kanton afzonderlijk meer verdedigen kan. Dat wat hij als mens het
liefste heeft, kan hij als burger niet hooghouden zonder Federatie. Voor
de jacobijnse meest is zulk een onderscheid misschien erg subtiel, maar
de doorsnee-Zwitser begrijpt het best. Zo begreep hij in 1939, bij het
uitbreken van de tweede wereldoorlog, dat zijn leger onmogelijk het
gehele grondgebied verdedigen kon, maar dat het zich moest terugtrekken in het zogenaamde „federale reduit- , dat slechts een fractie
daarvan omvatte. Er kwam van geen enkele kantonale zijde daarteg en
protest, en ieder vervulde zijn militaire dienst voorbeeldig. Dat was
goed-federalistische burgerzin, welke men ook terugvindt in een hoge
fiscale moraal — dus in de wil om niet aan medeburgers te laten betalen wat men zelf ontduiken kan. Conclusie: het meest federalistische
land ter wereld valt niet uiteen, maar bezit juist een uitzonderlijk sterk
gevoel van civielesaamhorigheid. Echter opdat een dergelijk gevoel zich
ontwikkelt, moeten enkele voorwaarden worden vervuld. Ten eerste
moet er een structurele eenheid bestaan. Ten tweede moet de burger
het op de feiten gegrondveste gevoel hebben, dat hij daadwerkelijk
bijdraagt tot de meningsvorming binnen de gemeenschap. En ten derde
moet er de zekerheid bestaan, dat men tezamen een lotsgemeenschap
vormt — meer dan dat: een roepingsgemeenschap.
Over die drie punten nog jets meer.
Het heeft geen waarde, burgerzin te „prediken- , als er geen instellingen bestaan, die het burgerschap belichamen. Zeker, men kan zich
burger voelen van een Staat die nog niet geschapen is, en die men door
deze gezindheid helpt vestigen. Zo bestond er in Zwitserland, voor 1848,
een „Societe Helvetique-, die al degenen omvatte die zich in de eerste
plaats politiek-Zwitser voelden. Zo is ook de eenheid van Italie de
vrucht geweest van een nationaal „Risorgimento - , dat een Italiaans
patriotisme incarneerde, nog vexirdat Italie jets meer was dan wat Metternich noemde „een geografisch begrip". Zo bestaat nu de Europese
Beweging. Maar van de grote meerderheid der mensen kan men niet
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verwachten, dat ze zich „loyaar voelen tegenover een nog niet bestaand politiek lichaam. Ook een min of meer geinstitutionaliseerde
samenwerking van regeringen, of een parlementaire Landdag zoals de
Zwitserse voor 1848, of de Raad. van Europa thans, kan zulk een gevoel niet verwekken. Daarvoor is een minimum van politieke machtsstructuur onontbeerlijk, en op zijn minst een gemeenschappelijke verdediging.
Vervolgens moet de burger de zekerheid hebben, dat de overheid, op
de verschillende niveaus van haar werkzaamheid, belang stelt in zijn
mening. Dat kan op het plan van de continentale gemeenschap. Toen
bijvoorbeeld generaal MacArthur in 1951 het probleem opwierp, of hij
de Chinese bases van de communistische Noordkoreaanse legers bornbarderen mocht, ontstond er een algemene discussie in de Amerikaanse
openbare mening, die wijd om zich heen greep, „van kust tot kust". In
die zin moet worden gezegd, dat onze moderne middelen van massavoorlichting een reusachtige hulp betekenen voor het politiek-mondig
maken van het grote publiek. Maar dat is niet genoeg. De burger moet
zich tevens betrokken voelen in zijn plaatselijke en gewestelijke problemen, zoals die van de ruimtelijke ordening. Door middel van zijn sociale
en economische organisaties, maar ook direct en persoonlijk, moet hij
zijn mening kunnen geven over wat zich onder zijn ogen afspeelt. De
Zwitsers zijn onvermoeibare stemmers. Regelmatig wordt hun „j a" of
„peen" gevraagd over de meest uiteenlopende kwesties, die binnen hun
gezichtsveld liggen. Natuurlijk gaat niet altijd iedereen naar de stembus, maar de methode is goed, om de mensen staatsburgerlijk wakker
te houden.
En tenslotte moet de burger het gerechtvaardigde besef bezitten, dat
de federale gemeenschap waartoe hij behoort, daadwerkelijk zorgen
kan voor zijn toekomst en die van zijn nageslacht. Wanneer er vandaag
zulk een verlies aan burgerzin in de verschillende landen valt waar te
nemen, dan is het, omdat de zogenaamde „man in de straat" instinctief
weet, dat zijn nationale vaderland niet meer genoeg is, dat zijn nationale Staat niet meer doeltreffend zorgen kan voor de verdediging van
zijn veiligheid en voor zijn welvaart. Hij voelt zich behoren tot een
steeds kleiner wordende groep, en dat is een deprimerende gedachte.
Burgerzin in nationaal kader wordt thans onvruchtbaar.
Daar komt nog lets bij. Het gaat niet alleen om het beveiligen van
wat er bestaat, maar ook en vooral om het vervullen van een tack, een
levensroeping. Renan heeft het voortreffelijk gezegd, in zijn beroemde
lezing aan de Sorbonne: het vaderland wordt gevoed door het besef,
dat men in het verleden samen grote dingen heeft gedaan en door de
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wit om in de toekomst opnieuw grote dingen te doen. Burgerzin is niet
alleen een intellectuele bekendheid met de eigen staatsinrichting, al is
ook die onmisbaar. Het is óók een behoefte aan grootheid, aan perspectief — en de zekerheid, dat men in die grootheid, in dat perspectief,
gebonden is aan een machtige groep. In Belgie weet men, welk een
integrerende factor het gezamenlijk beploegen van de Kongolese akker
geweest is. In Groot-Brittannie was het imperiale bewustzijn een sterke
kracht tot saamhorigheid: lees er Kipling op na. En Churchill sloeg de
juiste snaar aan, toen hij in een van zijn Europese redevoeringen verklaarde, dat Europa verenigd zou zijn op het ogenblik, dat de individuele Europeaan van zichzelf zeggen zou: „civis europaeus sum", „ik
ben Europees burger".
Die burgertrots is nodig, al kan hij natuurlijk ontaarden in nationalisme. Maar tegen dat nationalisme is het beste tegengif: federalistische
veelvormigheid. Wie echter die burgertrots afwijst, omdat er misschien
ook gevaren uit zouden kunnen ontstaan, die veroordeelt zichzelf tot
politieke onvruchtbaarheid. Wat mij betreft, ik ben er trots op, Europeaan te zijn, al ken ik de Europese geschiedenis — en ook het nog zo
machteloze en verbrokkelde hedendaagse Europa — te goed, om niets
te idealiseren en niet uit te barsten in de soort van hysterische kreten,
waarvan de meeste volksliederen zo vol zijn.
Nog een laatste woord: Sociale saamhorigheid heeft lets zeer moois
en edels. In zoverre rdakt ze aan het rijk der heilige dingen. Maar laat
ons wet weten: geen enkel yolk, geen enkel land, geen enkel continent
en geen enkele Staat is heilig. Ook geen enkele Federatie, ook Europa
niet. Heilig is alleen de Schepper van hemel en aarde, zoals de gelovige
christen het uitdrukt — de natuurwet, zoals de tinders gelovige het
misschien zeggen zal. Geen enkele gemeenschapsvorm is doel in zichzelf, geen enkele heeft soevereiniteit, zonder die beperkt te zien door
de eisen der gerechtigheid.
Daarom is geen enkele vrije, democratische, federalistische levensordening denkbaar zonder geloof aan een gebod, dat uitgaat boven
nuttigheid en glorie. Eerbied voor de medemens is zulk een gebod.
Eerbied voor de mens in zijn anders-zijn.
Da juist erkent het Federalisme, en daarom kan het niet leven, zonder zijn wortels diep te slaan in de teelaarde van een voor alien geldige
moraal.

West-Europa
op weg naar economische eenheid
MARIUS VAN AMELSVOORT

ET is nog maar een goed jaar geleden, dat men de landen-groeperingen die zich in West-Europa aftekenden placht aan te
duiden met getallen. Men sprak van het Europa van de Zes en het
Europa van de Zeven, met het oog op een ruimere kring ook wel over
de Achttien, ten aanzien van een nog grotere kring zelfs over de
Twintig-plus. Lagen deze aanduidingen al gemakkelijk in het gehoor
voor degenen die in de vraagstukken thuis waren, voor hen die zich er
minder intensief mee bemoeiden konden zij bezwaarlijk de indruk wekken, dat West-Europa op weg was naar eenheid.
Deze fase van de getallen heeft geiukkig maar kort geduurd. In de
fase die wij thans doormaken kan men de landen van West-Europa
beter onderscheiden naar de wijze waarop zij in betrekking staan tot de
Europese Economische Gemeenschap en haar zusterorganisaties, de
Kolen- en Staalgemeenschap en Euratom. De Gemeenschap is thans
duidelijker dan ooit het centrale punt van de groeperingsbewegingen
die zich in en rond West-Europa aftekenen.

H

Wat behelst de Euromarkt?
Ondanks de nadruk die het economische aspect krijgt in de naam van
de EEG, is het in wezen een politieke toenadering, die zich in haar
manifesteert. Het politieke element is echter met opzet wat naar de
achtergrond verplaatst, toen de pogingen om rechtstreeks en onverbloemd een politieke unie in het leven te roepen waren mislukt. Zij
mislukten voornamelijk, doordat anti-Duitse sentimenten de overhand
kregen toen het erom ging, de politieke toenadering vorm te geven op
het militaire vlak.
Uit de nood van dat ogenblik is het besluit geboren om het dan
maar aan de minder met emoties verbonden economische kant te proberen. Op 1 januari 1957 traden de Verdragen van Rome in werking:
de zo geheten Euromarkt en Euratom begonnen de eerste fase van hun
bestaan. Daarmee begon de twaalfjarige aanloop naar een gemeenschappelijke markt van de zes eraan deelnemende landen. Inmiddels
hebben deze ongeveer een kwart van de weg afgelegd. Op sommige
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banen zijn zij speller vooruitgekomen dan zij bij de aanvang konden
voorzien, op andere is het langzamer gegaan dan men had gehoopt.
De grootste vooruitgang is geboekt op het gebied van de handel, en
wel vooral de handel in produkten van de industrie. De landbouw
levert altijd nog speciale problemen. Voor industriele produkten zijn
vele belemmeringen aan de grenzen tussen de deelnemende landen
weggenomen, beperkingen van kwantitatieve aard, bestaande in verboden om jaarlijks meer dan een bepaald kwantum te importeren, belemmeringen ook in de vorm van invoerrechten, die geImporteerde
goederen duurder maken dan zij anders zouden zijn geweest. Na de
recente verlaging van bijvoorbeeld invoerrechten op auto's hebben de
importeurs dan ook terecht reclame gemaakt met hun nieuwe, lagere
„Euro-prijzen-.
Het voorlopige eindpunt van deze en dergelijke handelsverruimingen
is de vestiging van een gemeenschappelijke markt in de zes landen, een
gebied dus, de zes landen omvattende, waar alle produkten verhandeld
kunnen worden zonder enigerlei door de staat in het leven geroepen
belemmeringen, ook zonder invoerrechten; een gebied waar in economisch opzicht geen staatsgrenzen meer bestaan. Deze vrijheid van de
goederenhandel zal worden gecompleteerd door een even grote vrijheid
in het verlenen van diensten, in de vestiging van personen en bedrijven
en in de verplaatsing van kapitaal. Naar buiten toe, tegenover niet
aan de Gemeenschap deelnemende landen, zullen beperkingen in het
economisch verkeer blijven bestaan. Zij moeten dan echter voor de
Gemeenschap in haar geheel gelden, niet voor een of meer der deelgenoten afzonderlijk, of onderling verschillend. Er zal een gemeenschappelijk stelsel van invoerrechten komen, het zgn. buitentarief.
Een integratievorm met deze kenmerken pleegt men aan te duiden
als een douane-unie, vanwege de overheersende betekenis van de regeling der invoerrechten. De EEG wil echter meer: zij wil een economische unie tussen de leden-staten tot stand brengen. Haar leden willen
ook in hun economische en sociale politiek nauw voeling en rekening
met elkaar houden, zodat de besluiten die het ene land neemt niet
worden doorkruist door de maatregelen van het andere. Op sommige
gebieden — vooral in de landbouw en het vervoer — vertoont het beleid
van de deelnemende staten onderling zulke grote afwijkingen, dat een
dergelijke coOrdinatie van het beleid onuitvoerbaar zou zijn. Op deze
gebieden moeten de organen van de EEG een gemeenschappelijk beleid
van de leden-staten ontwerpen. Urn zich de naam van Gemeenschap
waardig te tonen, zullen de deelgenoten in de EEG, naarmate de vrijheid in het onderlinge verkeer wordt verwezenlijkt, op alle gebieden
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van de economische en sociale politiek een beleid moeten voeren dat is
gericht op gemeenschappelijke doeleinden.
Het grootste gedeelte van het EEG-Verdrag is gewijd aan deze
taken en aan de wijze waarop zij bereikt kunnen worden. Toch ligt het
eigenlijke doel van het Verdrag verder. Het is gelegen in de wens van
de deelgenoten om nauwe politieke bindingen aan te gaan, daarmee
de mogelijke kiemen van een oorlog tussen Westeuropese landen weg
te nemen, West-Europa sterk te maken ter beveiliging van zijn grondgebied en het zijn plaats in de wereld te doen behouden. Behalve het
economische oogmerk van hogere welvaart behelst het EEG-Verdrag
dus in aanleg ook een politieke doelstelling. Ten einde deze een vastere
vorm te geven, zijn de zes landen sinds enige tijd doende om een nieuw
verdrag voor te bereiden, dat de grondslag moet leggen voor een
politieke unie.
Hoewel de EEG-landen dus op economisch en politiek gebied naar
nauwe aaneensluiting streven en gemeenschappelijk optreden, mag het
niet de bedoeling zijn, de Gemeenschap te maken tot een clubje dat in
zijn eigen huis zit opgesloten en invloeden van buiten zoveel mogelijk
wil weren. Al moeten de deelnemers naar buiten toe een lijn proberen
te trekken, die lijn moet leiden naar samenwerking met andere industrielanden en naar technische en financiele hulp aan minder ontwikkelde
landen. Het dient ook geen besloten club te worden in die zin dat zij
geen nieuwe leden zou toelaten. Landen die lid wensen te worden en
bereid en in staat zijn aan de vereisten daartoe te voldoen, moeten
worden toegelaten.
De actuele kwesties in en rond de EEG zijn te groeperen rond de
drie in het voorgaande aangeduide kernen: de geleidelijke verwezenlijking van een economische unie, de eerste aanzetten in de richting van
een politieke unie, en de verhouding van de EEG tot derde landen.
De politieke unie zullen wij verder buiten beschouwing laten vanwege
de grote onzekerheden die daarrond nog bestaan.

De Euromarkt in een nieuwe etappe
De geleidelijkheid, vereist voor de verwezenlijking van een zo vèrstrekkend doel als de vestiging van een economische unie, maakte het
nodig de overgangsfase tussen de inwerkingtreding en de voltooiing
van het Verdrag te verdelen in een drietal etappes. In elke etappe moet
het einddoel, op in het Verdrag omschreven wijzen, een stuk dichterbij
gebracht worden. De eerste etappe zou ten minste vier en ten hoogste
zeven jaar mogen duren. Men voelt de voorzichtigheid van de ont-
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werpers in de bepaling dat de eerste etappe niet zou molten worden
afgesloten en de tweede ingeluid, vooraleer het wezenlijke van alle voor
de eerste etappe voorgeschreven doeleinden zou zijn bereikt. Op grond
van dit feit zou de Raad van Ministers, het orgaan van besluitvorming
in de EEG, dan kunnen besluiten om de tweede etappe te doen ingaan.
Voor dat besluit was eenstemmigheid van de Raad noodzakelijk.
Toen met het einde van 1961 het tijdstip naderde waarop er een besluit
— positief of negatief — genomen moest worden, raakte de Raad in
tijdnood. Op enkele gebieden, vooral inzake de handelsvrijheid, had
de Gemeenschap een grote vooruitgang geboekt, maar op andere was
er nog weinig of niets gebeurd. Toch wenste de Raad over te gaan
naar de tweede etappe. Dat zou de beste manier zijn om de prikkel tot
verdere vooruitgang werkzaam te houden en het bereikte te consolideren. In die omstandigheden bestond er voor de Raad maar een weg:
nog voor het einde van het jaar de verordeningen uit te vaardigen die
nodig waren om de doeleinden van de eerste etappe te vervullen.
De Ministers kwamen er weliswaar niet helemaal mee klaar, maar
door hun laatste besluiten terugwerkende kracht te geven tot 1 januari
konden zij daarna toch vaststellen dat de Gemeenschap had voldaan
aan de voorwaarden om over te gaan naar de tweede etappe. De belangrijkste zaken waarover men nog in het laatste kwartaal van 1961
overeenstemming moest bereiken betrof fen de vestiging van personen
en bedrijven, de gelijke beloning van mannen en vrouwen, de kartelprocedures en het begin van een gemeenschappelijk beleid op het
gebied van de landbouw.
De eerste drie onderwerpen vormen in wezen een complement van de
handelsvrijheid. Vrijheid in de handel zal ten gevolge hebben dat de
goederen zich daarheen bewegen waar er de meeste vraag naar is.
De vrijheid van vestiging moet bewerken dat zij ook daar geproduceerd
worden waar dit het beste kan geschieden, al verhelen ook economen
zich niet dat tal van gevoeligheden en gehechtheden de personen veel
minder beweeglijk maken dan de goederen. De aldus beoogde optimale
arbeidsverdeling over de deelnemende landen behoeft echter, om tot
stand te kunnen komen, nog de uitschakeling van door de staat in het
leven geroepen verschillen in de concurrentieverhoudingen. Als belangrijke stappen in deze richting accepteerden de zes regeringen gelijkschakeling van de loonsystemen voor mannen en vrouwen, die tot dan
toe alleen in Frankrijk was doorgevoerd, en een begin met de eenmaking van de kartelwetgeving.
Meer voeten had het in de aarde eer de Ministers het eens werden
over de landbouwzaken. In de landbouwpolitiek die de zes regeringen
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thans nog voeren hebben zij eigenlijk maar een punt van overeenkomst.
Dat is het maatschappelijke en economische belang dat zij alle hechten
aan het bestaan van een boerenstand en aan de produktie van landbouwgoederen binnen hun eigen grenzen. In elk van deze landen bestaat dan ook een uitgebreid systeem van steun en bescherming; het is
alleen overal verschillend. Daardoor kan men ook voor landbouwgoederen niet eenvoudig de grenzen open zetten, zoals voor andere goederen. De grote verdienste van de Raad van Ministers is nu geweest
dat hij, in samenwerking met andere organen van de Gemeenschap,
een heel programma van verordeningen en aanvullende maatregelen in
werking heeft doen treden, dat de onderlinge toenadering van de agrarische omstandigheden in de leden-staten zal teweegbrengen. Als zeer
belangrijk onderdeel omvat dit programma ook de geleidelijke invoering
van een gemeenschappelijk landbouwbeleid in de EEG. Naarmate het
programma tot uitvoering komt, zullen de nationale grenzen ook voor
de handel in landbouwprodukten uiteindelijk kunnen vervallen.
Na de zware inspanningen die de Ministers zich met deze wetgevende arbeid getroost hadden is de EEG dus haar tweede etappe ingegaan.
Waartoe die haast om de eerste etappe te verlaten? Psychologische
overwegingen hebben daarbij zeker een rol gespeeld. De EEG had met
de onverhoopt snelle afbraak van handelsbelemmeringen zo'n succes
gehad en allerwegen zo'n indruk gemaakt, dat uitstel van deze overgang zeker een terugslag gehad zou hebben, zowel op het élan van
haar leden als op het prestige dat zij had opgebouwd in de rest van de
wereld. Haar succes had er reeds toe geleid dat Engeland en enkele
andere landen onderhandelingen hadden aangeknoopt over de voorwaarden waaronder zij zouden kunnen toetreden. Voor een land als
Engeland waarlijk een revolutionaire zwenking in zijn wereldpolitiek!
De forse stap vooruit, die met de overgang naar de tweede etappe
werd gezet, heeft de positie van de Gemeenschap bij deze onderhandelingen belangrijk versterkt. Die versterking vormde dus een politiek
motief voor de overgang.
De intrede in de tweede etappe is vooral daarom zo'n grote stap vooruit, omdat de bevoegdheden van de Gemeenschapsorganen krachtens
het Verdarg in deze etappe groter zijn dan in de eerste. Met name heeft
de Raad van Ministers thans in bepaalde, weliswaar nog zeer beperkte
gevallen de bevoegdheid om besluiten te nemen met meerderheid van
stemmen; voorheen was steeds eenstemmigheid vereist. In die gevallen
kan een individueel land de desbetreffende maatregelen dus formeel
niet meer tegenhouden, al zal de Raad natuurlijk zijn best doen om
eenstemmigheid te blijven bereiken. Daarnaast bevat het Verdrag voor
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de tweede etappe voorschriften die verder gaan dan die welke het voor
de eerste etappe verplicht stelt. Het besluit om de tweede etappe te
doen ingaan getuigt derhalve van de besliste wil van de leden-staten
om de ingeslagen weg naar economische eenwording verder te volgen.
Het wordt steeds moeilijker, ja welhaast onmogelijk, de klok nog terug
te zetten. Dit getuigenis van de politieke wil der deelnemende landen
om tot eenheid te geraken heeft de Gemeenschap in de ogen van de
gehele wereld gemaakt tot meer dan de som van haar samenstellende
delen, ook in politiek opzicht.
Buitenstaanders vragen om toelating
Het succes van de EEG heeft verscheidene landen die zich eerst
afzijdig hielden ertoe gebracht naar aansluiting te streven. Na enige
jaren te zijn opgetreden als de leider van een weinig krachtige organisatie onder de naam van Europese Vrijhandelsassociatie, heeft GrootBrittannie verleden jaar de steven gewend om in de richting van de
EEG te koersen. De EVA bestaat nog wet, doch zal, zoals het er thans
uitziet, over weinig meer dan een jaar zijn opgeheven. Haar leden
zullen dan vermoedelijk op verschillende wijzen, nauw of minder nauw,
met de EEG zijn verbonden.
De Britse aanvraag om onderhandelingen over de voorwaarden van
algehele toetreding tot de EEG betekent een forse zwenking in de
Britse politiek in Europese aangelegenheden. Er ligt heel wat aan erkenning in besloten, erkenning niet alleen van het objectieve succes van
de EEG, maar ook van Engelands gekrompen plaats in de wereld. Die
plaats is nu eenmaal niet zo groot meer als zou overeenkomen met het
Britse lidmaatschap van de uiterst exclusieve club der Grote Drie.
De onderhandelingen over de toetreding duren nu reeds geruime tijd.
De problemen die zich erbij voordoen worden bijzonder ingewikkeld
doordat de belangen van de landen in het Britse Gemenebest, die
vooral in het economische vlak nog voorrechten genieten, ermee gemoeid zijn. Indien Engeland lid wordt van de EEG, zullen de douanetarieven en andere handelsbelemmeringen tussen dit land en de zes na
enige tijd worden opgeheven. Blijven de voorrechten van de Gemenebestlanden op de Britse markt daarbij behouden, dan zullen vele produkten uit die landen vrijelijk en tegen lage prijzen onze landen kunnen
binnenkomen. Zoiets mag de consument toejuichen, voor de producenten van de bewuste goederen kan het een zware slag betekenen. Ruime
invoer van graan en vlees tegen lage prijzen uit Australia, NieuwZeeland en Canada zou de boeren binnen de Gemeenschap nog sterker
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afhankelijk maken van gelden uit de Schatkist dan zij reeds zijn; op dit
punt zou de consument er geen voordeel van hebben, ja zelfs als belastingbetaler er nog slechter van worden. Vergrote goedkope invoer van
tropische produkten uit Afrikaanse Gemenebestlanden zou de Europese
markt bederven voor de voormalige Franse gebieden, die thans met de
EEG zijn geassocieerd.
Dit zijn slechts twee zeer algemene aanduiding en. Zij tonen echter
duidelijk aan dat de schijnbaar zo eenzijdig economische inslag van de
EEG doorweven is met politieke draden. In alle deelnemende landen
vormt het landbouwbeleid een brok dat zwaar op politieke magen ligt,
niet in de laatste plaats omdat de boeren een grote bevolkingsgroep
vormen, die bovendien meestal goed georganiseerd is. Economisch zijn
zij betrekkelijk zwak, politiek echter vaak sterk. Maatschappelijk maken
zij een stabiele kern in de bevolking uit; ook dat is een overweging van
niet-economische aard.
Het andere voorbeeld toont de politieke implicaties weer op een
andere vv-ijze. Op het ogenblik lopen de Westeuropese scheidslijnen
door in Afrika, daar een onnatuurlijke scheiding van landen en volkeren
in stand houdend, die nadelig is voor het politieke bewustzijn en de
welvaart van deze volkeren. De bevordering van de welvaart in de
ontwikkelingslanden echter, even goed als de opbouw van een politiek
wel geordende samenleving, is een aangelegenheid van het hoogste
belang. Deze dingen maken misschien wel de kern uit van de huidige
fase van de wereldgeschiedenis. Een aspect daarvan is, dat zij mede
zullen beslissen in de strijd tussen de beide grote economische systemen,
die men zou kunnen aanduiden als het nog-niet communistische en het
niet-meer kapitalistische. Met de uitslag van die strijd is de vrijheid
van de volkeren gemoeid.
Het is duidelijk dat de oplossing van de problemen rond de Britse
toetreding voor alles praktisch zal moeten zijn. Het zal geen kwestie
kunnen zijn van consequente toepassing van principes. In elk geval zal
er veel tijd nodig zijn om de gekozen oplossingen te verwezenlijken.
Een overgangsperiode zal alle betrokkenen gelegenheid moeten geven
om zich geleidelijk bij de nieuwe omstandigheden aan te passen. Als
de groei van de welvaart in de Westeuropese landen voortgaat in een
onverzwakt tempo, zullen de noodzakelijke aanpassingen in de structuur
van de economie, naar gelang de tijd verstrijkt, minder pijnlijk worden.
Na Engeland hebben ook andere landen zich aangemeld voor aansluiting bij de EEG. Een land als Denemarken zou bij de oprichting van
de EEG wel lid zijn geworden, ware het niet dat Engeland afzijdig
bleef; onder die omstandigheden zou het zijn handelsbelangen door
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toetreding meer geschaad dan bevorderd hebben. De Deense aanvraag
om toetreding, onmiddellijk na de Britse, was dan ook in overeenstemming met hetgeen verwacht werd. Ongeveer tegelijkertijd diende Ierland eveneens een dergelijke aanvrage in. De Noorse regering moest
goedkeuring krijgen voor een wijziging van de grondwet alvorens te
kunnen toetreden; nu deze dit jaar verkregen is, heeft ook zij anderhandelingen over de voorwaarden van toelating aangevraagd.
Meer toetredingen zijn waarschijnlijk niet te verwachten. 'Poch zijn er
nog tal van landen in West-Europa die zich gaarne bij de Gemeenschap
zouden aansluiten. Voor deze landen liggen echter de obstakels in de
weg, die hen verhinderen volledig lid te worden. Verscheidene ervan
hebben daarom verzocht om geassocieerd lid te mogen worden, terwij1
de aanvraag van andere in de lijn der verwachting ligt. Hoewel het
woord associatie in dit verband veelal zonder onderscheid wordt gebruikt, is het eigenlijk dubbelzinnig, omdat het slaat op twee geheel
verschillende soorten van moeilijkheden die het volledige lidmaatschap
in de weg staan, nl. economische en politieke.
Een bezwaar van economische aard hebben de landen waar de economische ontwikkeling op een aanmerkelijk lager peil staat dan in de huidige en toekomstige leden van de EEG. Het zijn Turkije, Griekenland,
Spanje, Portugal en IJsland. Het reele inkomen per hoofd van de bevolking is in deze landen veel kleiner dan in de EEG-landen: gemiddeld
ongeveer een kwart tot een derde van ons inkomen. De industrie is er
weinig ontwikkeld, de organisatie van de economie nog sterk traditioneel. Als de beschermende grenzen rond deze landen zouden worden
weggebroken, en zij zouden worden blootgesteld aan de scherpe concurentie van de geindustrialiseerde landen in de EEG, zouden zij vermoedelijk binnen korte tijd ontwricht en nog verder verarmd worden.
Daarom wensen zij niet dadelijk volledig lid te worden, maar overeenkomsten te sluiten waarin een zekere toenadering wordt beoogd door
zeer geleidelijke a fbraak van de grenzen, gepaard met financiele en
technische steun van de rijkere broeders, zodat zij zich langzamerhand
kunnen opwerken tot een gelijk niveau.
Griekenland heeft reeds een dergelijke overeenkomst met de EEG
gesloten; daarin is een overgangsperiode van 12 jaar opgenomen. Dit
land had reeds in 1959 om associatie verzocht. Met Turkije, dat rond
dezelfde tijd een soortgelijk verzoek deed, zijn de onderhandelingen nog
steeds gaande. Van de drie andere genoemde landen nemen Portugal
en IJsland deel aan de Europese Vrijhandelsassociatie; van hen zijn nog
geen aanvragen binnengekomen 1 ). Overigens is Portugal met zijn dicta1 ) Inmiddels heeft Portugal een aanvraag ingediend.
56
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toriaal regiem nu niet bepaald een verbeide Bast op de Euromarkt.
Ernstige bezwaren zijn reeds geuit in het geval van Spanje, dat naar
associatie en uiteindelijke toetreding streeft. Bij de tegenstanders van
Spanjes associatie met de EEG spelen de emoties een grote rol. Deze
vinden echter bepaald wel steun in de objectieve gegevens; de afwezigheid van een democratisch parlement, van een erkende oppositie, van
vrije vakorganisaties, van vrije meningsuiting, om maar enkele dingen
te noemen, brengt een onbehaaglijk groot verschil met de politieke principes binnen de EEG teweeg. De voorstanders voeren evenwel aan, dat
verbeteringen ten goede eerder te verwachten zijn als Spanje — en voor
Portugal geldt hetzelfde — zich kan associeren dan als het in de kou
moet blijven staan.
Van overwegend politieke aard zijn de beweegredenen die de overige
landen: Zwitserland, Oostenrijk, Zweden en Finland, weerhouden van
toetreding als volwaardig lid. Deze vier voeren een politiek van neutraliteit. Eigenlijk doet alleen Zwitserland het uit volkomen vrije beweging;
het beschouwt zijn politiek in dit opzicht dan ook ongeveer als het
principe der principes. Oostenrijk is gehouden tot neutraliteit op grond
van de verdragen die het na de oorlog met de geallieerden heeft gesloten. Finland ziet zich verplicht tot een welhaast angstvallig neutraal
beleid, daar zijn grote buurman, die misschien meent dat hij met het
verdrag uit de oorlogsdagen een deel van de bereikbare buit heeft laten
liggen, dit land met open als van Argus in de gaten houdt. Voor zijn
andere buurman, Zweden, ligt hierin een reden tot behoedzaamheid in
zijn buitenlandse betrekkingen, en thans een van de belangrijkste redenen voor zijn neutraliteit.
Zwitserland, Oostenrijk en Zweden hebben tegen het einde van 1961
een aanvraag om associatie met de EEG ingediend. Oostenrijk heeft
daarna reeds een protest van de Sovjet-Unie tegen deze stap moeten
afwijzen. Een van de voornaamste punten van onderhandeling zal
vermoedelijk bij elk van de drie zijn, in hoeverre aan hen de eis van
samenwerking in de economische politiek gesteld zal moeten worden.
In economisch opzicht zijn zij daartoe geheel of grotendeels in staat.
Finland kan zich echter generlei rechtstreekse samenwerking met de
EEG veroorloven; daarvoor voert de Gemeenschap een te uitgesproken
politiek tegenover de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Om Finland
niet klem te zetten tussen twee blokken zullen de landen van de EEG
moeten trachten de kool en de geit te sparen door met dit land handelsovereenkomsten te sluiten, waarin regelingen voor de belangrijkste produkten van de Finse economie zijn opgenomen.
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Besluit
Zo vertoont West-Europa sedert enige tijd de aanblik van een gebied
in voile ontwikkeling. Het treedt de nieuwe problemen tegemoet met
plannen voor nieuwe oplossingen. Er schijnt een centripetale kracht te
zijn vrijgekomen, die tot ver buiten Europa merkbaar is in de pogingen
van niet-Europese landen om met de EEG in verbinding te komen. Het
meest verheugende voorbeeld daarvan is gelegen in de voorstellen van
de Verenigde Staten tot een deelgenootschap met de EEG op het
gebied van de handel. Tegenwerkende krachten zijn er echter vele,
zowel binnen als buiten de Gemeenschap; anderzijds werkt de uitwendige druk vanuit Oost-Europa als een extra prikkel. Wij mogen niettemin hopen dat de innerlijke kracht, te samen met de moed tot het toepassen van nieuwe vormen en de wijsheid van veel ervaring, ons in staat
zal stellen om door de verwikkelingen van de dag been de resultante
ten goede te leiden.

Gerard Mercator

W. TALLOEN S.J.

0

P 5 maart 1512 is Gerard de Cremer in Rupelmonde geboren.
Dat Rupelmonde deze eer te beurt viel, was slechts een Coeval.
Zijn ouders woonden in Gangelt ( Kreis Geilenkirchen in het hertogdom Gullik) en waren even op bezoek bij oom Gisbert de Cremer, een
priester die verbonden was aan het Johannes-hospitaal in het Rupelstadje. Kort na de geboorte keerde het gezin naar Gangelt terug. Zeven
jaar later kwamen zij definitief naar Rupelmonde.
Oom Gisbert, de enige van de familie die wat geld had, wijdde zich
aan de opvoeding van de jonge Gerard. Hij leerde hem Latijn en Coen
de jongen vijftien jaar was, stuurde hij hem naar 's-Hertogenbosch bij
de Broeders van het Gemene Leven, waar Gerard drie en een half jaar
verbleef. Al spoedig wordt het echter duidelijk dat de jongen zich niet
geroepen voelt tot het priesterschap. De geldelijke grootmoedigheid vermindert daarom niet. Gerard de Cremer, die zich nu weldra Mercator
zal noemen, mag in Leuven wijsbegeerte gaan studeren. In 1532 promoveert hij er tot magister artium.
Na zijn promotie blijft de jonge geleerde te Leuven op eigen risico
enkele jaren (misschien twee jaar) verder studeren 1 ). Hij voelt zich tot
de speculatieve wijsbegeerte aangetrokken 2 ). Maar geloofsproblemen
bezwaren zijn gemoed. Hij wil bijbel en wetenschap verzoenen 3 ). Het
is vier eeuwen te vroeg. Het universitair klimaat is hem ook niet zeer
gunstig en hij reist of naar Antwerpen. Hij maakt een plan, een theologische en filosofische studie uit te geven over de schepping, de hemel,
de aarde, „alles wat er op aarde leefr. Een kleine realisatie van dit plan
vinden we in zijn laatste werk: Atlas sive cosmographicae meditationes
de fabrica mundi et fabricati figura. De beschouwingen die hij daarin
1) Ghymnius, Vita celeberrimi viri Gerardi Mercatoris: „Post promotionem annos
aliquot cum singulari quadam animi delectatione in studio philosophiae sese exercuit
privatim".
2) Mercator, Epistola dedicatoria aan Hendrik van Weze, in: Evangelicae historiae quadripartita Monas, sive Harmonia quatuor Evangelistarum, Duisburg, 1592:
„Cum philosophiae studio adiunxissem ..... mirum in modum placebat naturae contemplatio, quod causae rerum, ex quibus scientia omnis comparatur, inde innotescerent, et in primis totius mundi fabrica, quae omnium rerum creatarum ordinem pulcherrimum, proportionem convenientissimam, virtutem singulatim admirandam continet".
3) Ibid.: „at cum viderem mundi Genesin apud Mosen in multis non satis cum
Aristotele reliquisque Physicis convenire, coepi ego de veritate omnium Philosophorum addubitare, et ipse in naturae mysteriis indagare, ita ut aliquando Lovanio Antwerpiam usque voluntarie solus proficiscerer, et altissime de mysteriis naturae perscrutari incoepi, ita ut nonnunquam taedio me afficerent assequentium a tergo vana
colloquia et morae occasionem fingerem".
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ontwikkelt, kunnen thans nalef lijken, maar laten toch iets vermoeden
van zijn uitzonderlijke persoonlijkheid. Over elk probleem van zijn tijd
dacht hij persoonlijk na en hij had er zijn eigen visie op. Twijfelen aan
Aristoteles en zelf een filosofisch systeem gaan ontwikkelen was in die
jaren echter een levensgevaarlijke onderneming. De ketterjagers waren
waakzaam en beraamden reeds hun slag. Misschien was het weer oom
Gisbert die hem op de juiste wijze hielp. Ziende dat zijn beschermeling
geen geestelijke werd en dat zijn wijsgerige twijfels nu ook elk professoraat in de filosofie te Leuven onmogelijk maakten, was hij het misschien die hem de raad gaf, zich af te wenden van de filosofie, waar hij
toch geen carriêre in kon maken, en zich aan de wetenschap te wijden 4 ). Mercator trekt terug naar Leuven en vindt daar de genade van
zijn leven: hij komt in contact met een hoogstaand en sociaal voelend
geleerde, de geneesheer, wis- en sterrenkundige Gemma Frisius uit
Dokkum in Friesland.
De triangulatie-methode van Frisius, die uiteengezet wordt in Libellus de locorum describendorum ( „Een boeckxen seer nut ende profijtelijcke alien Geographiens leerende hoe men eenighe plaetsen beschrijven ende het verschil ofte distantie der selven meten sal") is van grote
invloed geweest op de cartografie en de landmeetkunde. Een betere
leerschool kon Mercator niet vinden. Frisius verleende zijn jonge vriend
niet alleen hulp en leiding bij het studeren van meet- en sterrenkunde,
maar hij leerde hem ook hoe men wiskundige instrumenten moest vervaardigen, kaarten en wereldbollen ontwerpen en graveren. In Frisius'
atelier werkt Mercator mee aan het bouwen van allerlei kunststukken:
armillaarsferen, astrolabieen, astronomische ringen, aarde- en hemelglobes. Naast zijn studies vindt hij nog tijd voor het geven van privê-lessen
in wiskunde, een bijverdienste die goed van pas kwam. Al spoedig
deden allerlei prelaten een beroep op zijn bekwaamheid in de landmeterskunde en de topografie, om hun grondbetwistingen te beslechten.
Getuige een brief van Pastoor De Corte van de St.-Pieterskerk te
Leuven aan Maria van Oostenrijk: „dat hy (meester Gerard) . . . was
in Vlaendren, inden dienst van mynen heere dabt van Ste Pieters ende
proost van Ste Baefs te Gendt, om te beschryven sekere landen, dair
af dissentie ende twist tusschen den selven prelaten was. Alzoo hy ooc
tanderen tyden dickwils langhe absent es van huys om synder conste
wille" 5 ). Het contact met een meester als Frisius, de technische erva4) Ghymnius, Vita: „Caeterum cum hoc studii genus ad alendum familiam impar
illi in posterum videretur, sumptusque graviores in prosequendo exigeret, priusquam
huiusmodi fastigium consequi posset, ut inde amplum lucellum sibi suisque polliceri
potuisset: deserto igitur studio philosophico, animum ad Mathesin adiecit".
5) M. Van Durme, Correspondance Mercatorienne, 1959, no. 10, p. 22.
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ring die hij opdoet in het Leuvens atelier, zijn grote intellectuele gaven,
zijn handigheid en nauwgzetheid en niet het minst zijn volhardingsvermogen bereiden Mercator voor op een grote wetenschappelijke carriêre.
In augustus 1536 huwt hij te Leuven Barbara Schellekens. Zij zal
hem drie zonen en drie dochters schenken. In 1537 verschijnt zijn eerste
kaart: een beschrijving van Palestina ten gerieve van de bijbelstudie 6 ) ;
in 1538 publiceert hij, in navolging van 0. Finaeus, een wereldkaart
(Orbis Imago) in dubbelhartige projectie, maar wat Finaeus nog niet
gedaan had: Mercator stelt op deze kaart Amerika reeds voor als een
zelfstandig continent.
Deze uitgaven en de geodetische en instrumentale opmetingen die ze
veronderstellen, maken Mercator bekend. Kooplieden en reizigers vragen naar een kaart van Vlaanderen. Met grote vreugde zet hij zich aan
het werk en in korte tijd komt hij er mee klaar 7 ). In 1540 kan hij zijn
Exactissima Flandriae descriptio opdragen aan Karel V. Op cartografisch gebied is dit werk Mercators eerste groot succes. Of hij drie jaar
lang het graafschap doorkruist heeft om alle opmetingen te doen, zoals
Van Raemdonck in zijn Mercator-leven beweert 8 ), is niet waarschijnlijk. De winters van 1537 - 1538 en 1539 - 1540 waren erg guur en in
ieder geval was de tijd te kort om de kaart reeds in 1540 klaar te hebben. Als grondslag voor zijn werk schijnt Mercator een kaart van
Vlaanderen gebruikt te hebben die Pieter Van der Beke ontworpen had
en te Gent had laten drukken bij Pieter De Keyzere. Na het recente
onderzoek van R. Kirmse 9 ) is het zelfs meer dan waarschijnlijk dat
Mercator niet alleen deze, maar ook nog andere kaarten gekend heeft,
maar door de confrontatie van de vele gegevens een oorspronkelijk resultaat bereikt heeft, dat voor die tijd een zeer grote topografische nauwkeurigheid schonk.
In 1544 komt Mercators naam voor op de lijst der Lutheranen. Hij
vertoeft op dat ogenblik voor familiezaken in Rupelmonde. Hij wordt
aangehouden en in de toren van de gevangenis opgesloten. De afzondering valt hem zwaar. Het landschap bij de samenvloeiing van Schelde en
Rupel, waarop hij van uit de toren een uitzicht heeft, is groots, het land
is mooi, maar de geloofsvrijheid is er klein en de onverdraagzaamheid
6) Amplissima Terrae Sanctae descriptio ad utriusque Testamenti intelligentiam.
7) Ghymnius, Vita: „Magna animi alacritate, mercatoribus quibusdam urgentibus,
Flandriae descriptionem meditatus et agressus est, brevique temporis intervallo ibidem
(te Leuven) expedivit".
8) J. Van Raemdonck, G. Mercator, sa vie et ses oeuvres, St.-Niklaas, 1869. Cfr.
H. Averdunk-J. Miiller-Reinhard, G. Mercator and die Geographen unter seinen
Nachkommen, Petermanns Mitt., 1914, no. 182; F. Van Ortroy, L'oeuvre geographique de Mercator, in: Revue des Questions Scientifiques, 1892.
9) R. Kirmse, Die grosse Flandrenkarte Gehrard Mercator's — ein Politicum?, 1957.
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gevaarlijk. Was het godsdienstig klimaat in andere landen zachter? Als
hij eind mei 1544 vrijgelaten wordt, en hoort dat men spreekt van een
nieuwe universiteit in Kleef, waar de hertog van Kleef, die hem gunstig
gezind is, hem een professoraat wil aanbieden, wijkt Mercator met zijn
gezin uit naar Duisburg.
De ligging van deze Rijnstad, aan de grootste verkeersader van
Europa, was uitermate gunstig voor het werk van de cartograaf. Niet
minder gunstig was het moment in de geschiedenis van Europa. De
sterrenkunde kent een grote ontwikkeling — men moet naar de hemel
kijken, wil men de aarde verstaan en kunnen meters —, de ontdekkingen verruimen de aardrijkskundige horizon en revolutioneren het wereldbeeld, Ptolemaeus' Geographia wordt in het Latijn vertaald en verspreid. Mercator heeft voor het werk van de grote Ptolemaeus een
diepe verering, hij wil het voortzetten. Een geleerde van de nieuwe tijd,
betoogt hij in De vero Gangis et Chersonesi situ, moet bezield zijn door
eerbied voor de overlevering, hij moet niet zo maar alles over boord
gooien wat de ouderen hebben geleerd, slechts wat in het licht van
nieuwe kennissen vals blijkt to zijn, moet hij verbeteren. De werkwijze
die de cartograaf zich oplegt en die hij in dit geschrift uiteenzet, is er
een van uiterste acribie: in het net van lengte- en breedtegraden, is er
geen plaats voor fantasie 10).
In een kunstvolle uitvoering stelt Mercator nu het nieuwe wereldbeeld voor aan zijn tijdgenoten, in drie werken die hem onsterfelijk
zullen maken: een kaart van Europa in 1554, een wereldkaart in 1569,
en ten slotte de Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et de fabricati figura, het grote werk dat pas volledig verschijnt na
zijn dood.
De kaart van Europa, Europae descriptio emendata, wordt opgedrag en aan Granvelle. Ze meet 1,32 m bij 1,59 m. Ze is het resultaat van
zestien jaar arbeid. Hoeveel geduld en arbeid daar toentertijd voor
nodig waren, kunnen wij ons moeilijk voorstellen: het kritisch onderzoek van alle min of meer bertouwbare reisverhalen; het opzoeken, aankopen en bestuderen van reeds bestaande regionale kaarten; het berekenen en vergelijken van de afstanden en van alle gegevens onderling.
En dit in een tijd waarin de communicatiemiddelen al even traag als
onzeker waren. De tijdgenoten waren dan ook vol bewondering: „Von
dem Zeitpunkt des Erscheinens der Karte van Europa riihrt der Ruf
Mercators als des grOssten darstellenden Geographen seiner Zeit her.
10 ) Zelfs op de uiterlijke verzorging van zijn werk was Mercator zo gesteld, dat
hij een tractaat schreef over het gebruik van het sierlijke Latijns cursiefschrift voor
teksten: Literarum Latinarum quas Italicas cursoriasque vacant scribendarum ratio
(1549), waarin hij zelfs aantoonde hoe men de pen moest vasthouden en hanteren,
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Alle Zeitgenossen sind ihres Lobes voll- 11 ) en W. Ghymnius schrij ft:
„quod opus tantis laudibus a doctissimus viris passim effertur ut vix
simile in geographia in lucem unquam prodiisse videatur" 12 ). Nooit
tevoren was er in Europa een werk verschenen, dat hiermee ook maar
te vergelijken was. Het werd een „best-seller - . Plantijn alleen bracht
er 860 exemplaren van aan de man, anderen copieerden de kaart en
Maestro Stefano Francese vergrootte er enkele stukken uit in zijn
frescos op de arcades van de Loggia Bella in het Vaticaanse Belvedere.
In 1569 verschijnt de Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum
navigantium emendate accommodata, een nieuwe, bijgewerkte wereldkaart ten behoeve van zeelieden. Ze meet 2,12 m bij 1,34 m. Baanbrekend is de projectie waarin de kaart is uitgevoerd. De eenvoudigste
en voor de stuurman gemakkelijkst te volgen weg tussen twee plaatsen
is niet de kortste route, de zgn. groot-cirkel-route, maar de loxodromische weg, d.w.z. de kromme lijn die steeds dezelfde hoek vormt met de
meridianen welke ze snijdt. Op de globe zijn de loxodromen spiraalvormige lijnen. Op de Mercator-kaart, die een kaart is met wassende
breedtegraden, zijn de kompaslijnen rechte lijnen die alle meridianen in
een gelijke hoek snijden. De afstanden kunnen met behulp van de
passer rechtstreeks op de lijn worden uitgezet, hetgeen de zeevaart veel
gemakkelijker maakt. Opmerkelijk is ook het felt dat de nulmeridiaan
hier door het IJzer-eiland loopt (thans 18° van Greenwich). De zeevaarders meenden immers dat de magnetische afwijking daar nul was.
Het aardmagnetisme en de afwijking van het kompas, die daar een
gevolg van is, hielden Mercator reeds zeer vroeg bezig. In 1546 had hij
al enkele voor die tijd merkwaardige feiten gesignaleerd en hij betoogde
wetenschappelijk dat de magnetische pool zich op de aarde moest bevinden. De postzegel die ter gelegenheid van het Mercator-jaar is
uitgegeven, herinnert daaraan: de punt van de passer wijst naar de
magnetische pool. Mercator is waarschijnlijk de eerste geweest die op
een kaart de magnetische declinatie aangaf. Drie eeuwen later, in 18501854, verwezenlijkte Mac Clure de Noord-Westelijke doorvaart; in
1878 - 1879 slaagde NordenskjOld erin, van Tromso naar de Stille
Oceaan te varen. Dat Mercator reeds de mogelijkheden, de moeilijkheden en het nut van deze routes inzag, stemt ons tot eerbied 13).
11) A. Heyer, Drei Mercator-Karten in der Breslauer Stadt-Bibliothek, in: Zeitschrift [Cu. Liss. Geographie. Weimar 1890.
12) Ghymnius, Vita.
13) Excerpt uit een brief van Mercator aan R. Hakluyt, Engels geograaf en geschiedschrijver, 28 juli 1580 (M. Van Durme, Correspondance Mercatorienne, no.
140): „Monsieur, Tai ressenti un grand deplaisir d'avoir appris par votre lettre, que
vos Anglois aient perdu tant de tems, et une occasion si a propos pour leur dessein:
j'eusse bien desire que votre Artus Peet efit ete adverti de beaucoup de choses impor-
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Niet alleen bij zeevaarders bestond er een echte honger naar kaarten,
maar ook bij vorsten, kooplieden en bij gewone burgers. De oorspronkelijke kaarten op groot formaat waren niet zeer handig, ze waren
vlug versleten en beschadigd. Men begon uit to zien naar kaarten die
allemaal op een zelfde formaat gedrukt waren en samengebonden in
een boek. Abraham Ortelius (1527 - 1598), de Antwerpse vriend van
Mercator, was de eerste in de Lage Landen die hierin voorzag met
de uitgave van zijn kaartenboek Theatrum Orbis Terrarum (1570).
Het waren geen oorspronkelijke kaarten, doch slechts copieen van
bestaande documenten van verschillende herkomst en uiteenlopende
waarde; het materiaal vertoonde geen eenheid. Mercator werkt aan
eenzelfde project en noemt zijn kaartenverzameling in boekformaat
Atlas, naar de naam van de legendarische koning van Mauretania, een
wijsgeer, wis- en sterrenkundige, die de eerste wereldbol zou vervaardigd hebben. In tegenstelling met Ortelius gaat Mercator uiterst kritantes lã dessus avant son depart. Car la navigation au Cathai par l'Orient est assez
commode et aisee, et je me suis souvent etonne, qu'aiant ate si heureusement commencde de ce cote-la, on l'ait ainsi abandonnee pour tourner les voiles vers Occident, lors
memes que les \Nitres avoient déjà assez de connoissance de plus de la moitie du chemin par l'Orient. Car apres 1'Ile de Waigats (Waigatsch) et la Nova Zembla, il se
trouve un grand Golfe (Kara zee), qui a au Levant le farneux promontoire de Tabin
(Tsheljuskin), et dans lequel se dechargant de grandes rivieres (Oh, Jenissei), qui
doivent sans doute arrouser tout le pals de Cathai et Sericane, et par le moien dequels
on peut penetrer avec de grands vaisseaux jusqu'au plus profond de ces pals-lia, et y
faire un tres-bon trafic de touter sortes de marchandises qui viennent du Cathai,
Mangi: Or sur ce que je ne me pouvois imaginer que l'on et:it ainsi, sans quelque
sujet, laisse cette route, j'ai eu opinion que le grand Empereur de Moscovie y avoit
apporte empechement; Que si l'on pouvoit passer plus avant, avec la permission et
bonne grace de ce Prince, je serois d'avis de n'aller point chercher premierement le
Promontoire de Tabin, mais Bien plutot cette grande baie, et les rivieres qui s'y embouchent, et la choisir quelque bon port, et asseure pour les marchands Anglois, afin
de pouvoir delâ prendre le tems et l'occasion propre pour doubler plus aisement ce
Promontoire, et delã parvenir au Cathai. Car nous apprenons de Pline et d'autres
Anciens, et de quelques cartes memes assez grossierement faites, qu'en ces endroits-lã
il y a ce grand Promontoire de Tabin, qui s'avance bien fort en mer. Et j'ai aussi
appris par certaines observations magnetiques, que le Pole de l'aimant n'en doit pas
etre fort eloigne, et qu'aux environs de ce Cap y a beaucoup de rochers, qui rendent
la navigation tres-difficile et dangereuse: mais toutefois le chemin par Occident, que
maintenant l'on essaie, me semble encore plus difficile et perilleux. Car je croi que ce
passage-ci par l'Occident se trouvera plus proche du Pole de l'aimant que l'autre,
dont il n'est pas fort asseure de s'approcher. Or d'autant que l'aimant a un autre Pole
que celui du monde, lequel il regarde et environne de tons cestez, il est certain que
plus on en approche, et plus l'aiguille aimantee s'ecarte du Nord, tantOt vers Orient,
tants:it vers Occident, selon que l'on le trouve en un meridien plus oriental ou occidental que celui qui passe par les Poles de l'aimant. Cette variation est du tout admirable,
et qui cependant peut Bien tramper un pilote ....
Cependant je m'offre volontiers a vous communiquer tout ce qui sera en mon pouvoir pour tout cela, et vous prie de votre cote me faire part de tout ce qui aura ate
observe en toes ces voiages; et ne manquerai a vous faire voir aussi du mien tout ce
que je pourrai remarquer de singulier, qui puisse servir a un si beau et utile dessein
de la navigation pour le bien de toute la Chretiente. Quand votre Artus sera de
retour, je vous prie aussi de savoir de lui, si en quelque endroit de son voiage il n'a
point trouve de mer douce, ou peu sake-.
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tisch te werk. Hij speurt alle bekende gegevens na 14 ), onderzoekt hun
betrouwbaarheid, combineert ze met de wetenschappelijke elementen
van de kaart: projectie, nulmeridiaan en graduering. Het werk vroeg
enorm veel tijd. In 1585 verscheen het eerste deel: Galliae tabulae geographicae; in 1589 het tweede: Italiae, Sclavoniae et Graeciae tabulae
geographicae; pas na Mercators dood kon zijn zoon Rumold in 1595
de uitgave voltooien. Het werk kreeg de lange naam Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura en bestaat
uit twee grote afdelingen: een verhandeling over de Schepping (de
mundi creatione ac fabrica) en een serie van 106 kaarten: Atlantis altera pars. Geographia Nova Totius Mundi. Een kaart van het Pyrenese
schiereiland en detailkaarten van de werelddelen buiten Europa ontbreken nog, maar ook zo vormt dit werk het grootste cartografisch
monument van de 16e eeuw. Een kaartenverzameling heet voortaan
overal ter wereld een atlas.
Later verkopen de nakomelingen van Mercator de koperplaten van
de Atlas en de Ptolemaeus-uitgave aan jodocus Hondius uit Wakken
(West-Vlaanderen), die zich in Amsterdam vestigt en nieuwe aangevulde uitgaven bezorgt, de Mercator-Hondius atlassen. Deze worden
op hun beurt verdrongen door de atlassen van J. Janssonius en Blaeu.
Amsterdam neemt de glorievolle traditie der cartografie over en words
het voornaamste cartografisch centrum van Europa.
Mercator heeft een groots werk tot stand gebracht, maar niet minder
groot waren zijn menselijke eigenschappen. Uit zijn leven straalt grootmoedigheid en eerlijkheid. Ghymnius prijst zijn oprechtheid, zijn eerbied voor de belangen van anderen, zijn liefdadigheid voor de armen.
14 ) Excerpt uit een brief van Mercator aan Werner van Gymnick, 14 februari
1578 (M. Van Durme, Correspondance Mercatorienne, no. 134): „Ick heb nu voor
handen die nieuwe geographie aller landen, te weten so sij nu ghelegen unde bescreven sijn unn sullen weinich min als hondert carten werden, die nederlanden mit
Vranckrijck unde duytslant heb ick ierst voorgenomen, want ick daer die volcommenste descriptien van hebbe, Italien heb ick in negen particulier stucken bedeilt enn een
universael, sullen alsoe thien charten werden behalven Siciliam Corsicam und Sardiniam die men oec bij Italien plach te voeghen, ick bidde ist dat E E L iet nieus uit
Italien in der geographien mitghebracht heeft, mij sulcs toe to stellen und een wijl
tijts ghebruycken laten op avontuere of ick iet meer of beters dan ick hebbe daer in
mocht vinden, unde die meeste perfectie in mijn werck mocht voortbringhen. Daer sijn
veel goede particulier charten van Vranckrijck ghemaeckt, maer ick weet niet daer
aen te commen, in spaengien is oeck wat van eenen gheleerden cosmographo begonnen gheweest, maer so ick versta der autor is ghestorven, und also dat werck achterwegen bleven. In Vranckrijc aver is een goede generael charta van Andrea Thevet
ghemaect welcke mij een goet vrient gheleent heeft, daer ,behelpe is mij mede, doch
kan gheen particulier charten daer uet waken, verstae oock dat in Italia een charta
van China solde bij eynighen gheleerden sijn, dan ick kan niet weten bij Wien. Daer
ick wat bescheets of hope te krighen sal ick tot den lesten houden, op avonture of ick
meer ,bescheyts krighen mochte".

GERARD MERCATOR
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In zijn laatste levensjaren baarde zijn gezondheid hem veel zorgen.
Geduldig droeg hij zijn kruis: „Slaat uw knecht, Heer, en jaagt hem
het vuur en de kramp door het liif . . . . Slaat hem nog sterker naar uw
welgevallen, maar spaar hem in het Hiernamaals". Stervend vroeg hij
de aanwezige geestelijke, na de preek in de parochie voor hem te
bidden. Op 2 december 1594 stierf „de Ptolemaeus van zijn tijd", zoals
Ortelius hem noemde. Hij werd bijgezet in het familiegraf in de Salvatorskerk te Duisburg. De tekst op de grafsteen vat al zijn kwaliteiten
samen: „Gerhardus Mercator . . . . mathematicorum sui temporis facile
princeps . . . . pietate, virtute, integritatie morumque comitate Deo et
hominibus charus . . . .-. En in dit Mercator-jaar kan men wet geen
vromere wens uitspreken dan die van Ghymnius: „Dominus Deus illi
largietur latissimam resurrectionem in die judicir.

WETENSCHAPPELIJKE
KRONIEK

Max Planck
De persoonlijkheid
van een groot Natuurvorser
A. ZIGGELAAR S.J.

E tijd is voorbij, dat schokkende gebeurtenissen binnen het natuurwetenschappelijk denken hun invloed bijna uitsluitend konden doen gelden
binnen de studeerkamers en laboratoria der geleerden. Nu breiden de shockgolven van nieuwe ontdekkingen en theorieen zich snel uit over onze door de
natuurwetenschap zozeer beinvloede beschaving en zijn te registreren in ver verwijderde levensgebieden. In het bijzonder geldt dit van die theoretische vondst
waaraan men een omwenteling, ja een ineenstorting van het natuurkundig
denken heeft willen toeschrijven: de ontdekking van het werkingsquantum in
1900 als oorsprong van de quantentheorie in de natuurkunde.
De zojuist gesignaleerde ontmoeting tussen theoretische natuurwetenschap en
heel het overige leven van de mensheid stelt ons voor de taak, hiertegenover
stelling te nemen, en wat spontaan gegroeid is, te vormen tot een historisch,
menselijk geleid ontwikkelingsproces. Meer dan vele, diepe bespiegelingen kan
ons hierbij misschien helpen een kennismaking met het leven — met heel het
menselijk leven — van die natuurkundige bij wie het nieuwe tijdperk begonnen
is: Max Planck, de vader van de quantentheorie.
Max Planck als natuurkundige
Nadat Max Planck aan een Duits gymnasium een humanistische opleiding
had genoten, stelde zich voor hem de vraag van de beroepskeuze. Het was in
het jaar 1875. De natuurkunde had reeds grootse successen geboekt. Toch Tied
een natuurkundeprofessor, Philipp von Jolly, onze jonge student dit yak af,
want sinds de ontdekking van het energiebeginsel was deze wetenschap in de
wezenlijke trekken voltooid en afgesloten, er viel niet veel nieuws meer te
verwachten. Max Planck koos toch de natuurkunde, ofschoon hij weinig kon
vermoeden, dat hij later door een grootse ontdekking de schermen zou wegnemen die deze wetenschap afsloten, en ruimte zou scheppen voor een weidse
uitbreiding.
De geschiedenis van deze ontdekking begint in 1895. In dat jaar zette Planck
zich aan de taak, de wiskundige formule te vinden voor de natuurwet die de
warmtestraling der zgn. absoluut zwarte lichamen beheerst. VOOr Planck hadden
anderen getracht, deze formule te vinden, maar vergeefs. Zij hadden alien in
hun formule het verband tussen de stralingsenergie en de temperatuur willen
uitdrukken, wat ook het meest voor de hand lag. Max Planck stelde zich echter
tot doel, verband te leggen tussen de stralingsenergie en de entropie. Tat
entropie precies is, is moeilijk uit te leggen, maar in de natuurkunde bedient
men zich van dit begrip, am het belangrijke feit uit te drukken, dat de natuurprocessen zich in 66n bepaalde richting ontwikkelen. Aan dit entropiebegrip
had Planck veel van zijn voorafgaande wetenschappelijke studies gewijd, en
vanuit dit hem vertrouwde uitgangspunt trad hij u ook in de moeilijke studie
van de warmtestraling. Het lukte hem, in 1900 een wiskundige formule op te
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stellen; hij nodigde toen de experimentator H. Rubens uit in zijn huis, en bij
een kop thee vergeleken zij Plancks formule met Rubens' laatste proefnemingen:
de overeenstemming was ten voile bevredigend. Plancks stralingswet was daarmee een empirisch bevestigde formule geworden. Maar er ontbrak nog een
theoretische grondslag aan. Planck ging dus opnieuw aan het werk, nu om zijn
formule af te leiden uit theoretische veronderstellingen. „Na enige weken van
de meest ingespannen arbeid van mijn leven", zegt Planck, „klaarde het duister
op en begon een nieuw onvermoed vergezicht door te schemeren". Het bleek
hem, dat de straling atomair van structuur was. Zoals een waterstraal continu
lijkt, maar in werkelijkheid bestaat uit talloze „korreltjes", de atomen en moleculen, zo bleek nu ook de energie die door een beet lichaam wordt uitgestraald,
niet continu, dus niet oneindig deelbaar te zijn, maar uit kleinste „korreltjes
energie" te bestaan. De grootte van deze „energie-atomen" was bepaald door de
golflengte van de straling en door een constante, die voor heel de natuur geldt
en later de naam heeft gekregen van Plancks werkingsquantum, symbolisch aangeduid met de letter h. Hoe Planck precies tot zijn vondst is gekomen, heeft hij
nooit verteld. Zoals vaker bij grote ontdekkingen, kunnen wij de schakels van
zijn gedachtenketen slechts natasten tot aan de drempel van het ondoordringbare
gebied van de geniale intuitie.
Van het begin af aan heeft Planck beseft, dat hij een ontdekking van fundamenteel belang en onafzienbare draagwijdte had gedaan. Op een lange wandeling met zijn zoon in Grunewald bij (Berlijn vertrouwde hij hem toe, dat hij
mogelijk een ontdekking van de eerste rang had gedaan, misschien alleen te vergelijken met Newtons ontdekkingen. Hierin heeft Planck volkomen gelijk
gekregen: zijn werkingsquantum staat aan de oorsprong van de quantenfysica,
die als een geheel nieuwe natuurkunde staat naast de op Newtons wetten
gebaseerde zgn. klassieke natuurkunde. Het is nu interessant, na te gaan, in
hoeverre deze man, die ons een zo revolutionnaire nieuwe kijk op de natuur
ontsloot, een open of een afgesloten houding, eigen was ten opzichte van nieuwe
ontwikkelingen in de natuurkunde door zijn vakgenoten.
De schokkendste vernieuwing in het natuurkundig denken bracht Albert
Einstein in 1905 met zijn (speciale) relativiteitstheorie. Dat onze gewone begrippen van lengte- en tij dsmaat een relatieve betekenis hebben, is een conclusie
die onverbiddelijk uit de beginselen van de relativiteitstheorie volgt, maar moeilijk aanvaardbaar is, niet alleen voor de leek in het yak, maar ook voor de
natuurkundige van de jaren rand 1910. Max Planck heeft zich onmiddellijk
opgeworpen als verdediger en voorvechter van Einsteins hypothese — want veel
meer dan een hypothese was zijn theorie aanvankelijk nog niet. Wat velen van
de relativiteitstheorie afschrikte, was dat zij voerde tot resultaten waarbij alle
aanschouwelijkheid zoek was. Welnu, Max Planck zegt reeds in 1910:
„De eis van aanschouwelijkheid kan in veel gevallen gerechtvaardigd zijn,
maar onder bepaalde omstandigheden, 'bijzonder tegenover het binnendringen
van nieuwe, grote ideeen in de wetenschap, kan hij een nadelige remming
betekenen". „Tie eenmaal de stap gewaagd heeft, zich in de gedachtengang van
deze nieuwe voorstellingen te verdiepen, kan zich op de duur niet meer onttrekken aan de betovering die ervan uitgaat". (Physikalische Rundblicke, 1922, 55
en 61). Vanuit deze houding is het Planck gelukt, ook zelf enige waardevolle
bijdragen te leveren voor de opbouw en voltooiing van de relativiteitstheorie.
Zodra Max Planck in 1913 als rector van de Berlijnse univers:teit op bij zon-
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dere wijze de vorming van de studenten tot zijn tank kreeg, beval hij hun deze
zelfde geestesgesteldheid aan: „Mocht uw eerlijk streven, na de toetsing van
veelvuldige kritiek te hebben doorstaan, u beslist bijzondere wegen wijzen, afwijkend van de tot dan toe gevolgde, volgt dan uw eigen overtuiging meer dan
iedere andere. Want deze is en blijft uw hoogste, kostelijkste goed". (O.c., 81).
En nog geen jaar later verklaarde hij aan de wetenschappelijke wereld: „Wee
de onderzoeker die voor een nieuwe, van andere zijde aangevoerde bevinding,
die niet goed in zijn eigen ideeenwereld past, de ogen sluit, en geneigd is, haar
zo niet als onjuist dan toch als van geen belang voor te stellen. Het inzicht dat
hij vooralsnog afwijst, zal hij voor de toekomst duur moeten kopen" (O.c., 84).
Wanneer wij nu aan Max Planck gaan vragen, hoe hij zelf zijn eigen grote
vondst en de consequenties daarvan waardeert, hebben wij dus voorlopig weinig
reden, hem van kortzichtigheid te verdenken, wanneer hij grenzen stelt aan de
betekenis en gevolgen van zijn ontdekking. Men doet het soms zo voorkomen,
alsof de nieuwe resultaten van het natuurwetenschappelijk onderzoek heel de
klassieke natuurkunde omvergeworpen en afgeschaft hebben, en vervangen door
de quantenfysica en andere moderne takken van de natuurwetenschap. Deze
opvatting beschreef Max Planck aldus: „Alom warden oude, vastgewortelde
voorstellingen aangetast, algemeen erkende stellingen omvergeworpen en in de
plaats daarvan nieuwe hypothesen gesteid, deels van een vermetelheid die aan
het bevattingsvermogen ook van de wetenschappelijk ontwikkelden haast onmogelijke eigen stelt, en in ieder geval niet geschikt lijkt, het vertrouwen op een
gestage, doelbewuste vooruitgang van de wetenschap te bevorderen. Zo kan de
tegenwoordige theoretische natuurkunde de indruk wekken van een gebouw
dat wel door zijn ouderdom eerbied afdwingt, maar zo vermolmd is, dat het ene
bestanddeel na het andere begint of te brokkelen, en zelfs de fundamenten ervan
dreigen te gaan wankelen".
Maar hij gaat onmiddellijk voort: „En toch zou niets onjuister zijn dan een
dergelijke voorstelling. Zeker grijpen'bij de bouw van de natuurkundige therieen tegenwoordig grote, diepgaande veranderingen plaats. Maar bij nader
toezien blijkt, dat het hier geenszins om afbraak, maar veeleer om voltooiingsen uitbreidingswerk gaat, dat zekere bouwstenen slechts daarom van hun plaats
gehaald warden, om op een andere plaats een doelmatiger en vaster plaats te
vinden, en dat dat wat tot nu toe de eigenlijke fundamenten van de theorie
geweest zijn, juist tegenwoordig zo vast en zo zeker rusten als nooit tevoren".
(O.c., 66 - 67).
Max Planck werkt vervolgens uit, dat in de strijd der ideeen juist de grote,
algemene natuurkundige beginselen stand gehouden hebben, ja dat de jongste
ontwikkeling van de natuurkunde hierdoor gekenmerkt is. Aldus oordeelt Max
Planck in 1913. Maar in hetzelfde jaar began met Niels Bohrs atoomtheorie pas
de definitieve doorbraak van de nieuwe gedachten, en deze kreeg eerst in de
dertiger jaren zijn beslag. Hoe Max Planck daarna stond tegenover de opvatting,
dat de natuurkunde geen blijvende resultaten en waarheden heeft te bieden, kan
men lezen in de volgende uitspraak, van 1942: „De voortdurende wisseling van
het wereldbeeld betekent geen onregelmatig heen en weer schommelen, in zigzaglijn, maar een voortschrij den, een verbetering, een vervolmaking. Met de
vaststelling van dit feit is naar mijn mening de principieel allerbelangrijkste
verworvenheid uitgedrukt die het natuurwetenschappelijk onderzoek heeft te
bieden". (Sinn and Grenzen der exakten Wissenschaft, 1942, 18 - 19 ).
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Deze gedachte moet hem ook moed en doorzettingsvermogen gegeven hebben, toen hij gewaar werd, tot welke verbijsterende consequenties zijn eigen ontdekking voerde. Want hij spreekt zeker uit eigen ervaring, wanneer hij zegt
(wederom tot zijn studenten, in 1913): „De feiten vormen steeds het archimedische punt vanwaaruit ook de zwaarst wegende theorie uit haar hengsels gelicht
kan warden. In zo verre is voor de echte theoreticus niets interessanter dan een
feit dat met een tot dan toe algemeen erkende theorie in lijnrechte tegenspraak
staat; want hier zet zijn eigenlijke taak in". (Physikalische Rundblicke, 67).
In de laatste zinsnede blijkt Plancks energieke geesteshouding: niet een berusten in onverklaarbare paradoxen is voor hem de wijze houding tegenover de
raadsels die zich voordoen, maar er ligt een oproep in. Daarom heeft hij jaren
lang gezocht, voor het werkingsquantum een verklaring te vinden die dit nieuwe
element harmonisch inbouwde in de klassieke natuurkunde. Maar ten slotte
bleek dat ondoenlijk, en moest ook Planck vrede nemen met het bestaan van een
moderne natuurkunde tegenover een klassieke.
Dit alles verdient zo uitvoerige vermelding, omdat het sterk relief geeft aan
het enige punt waar Planck een beslist afwijzende houding aannam: de positivistische interpretatie van de natuurwetenschap, vooral van de quantenfysica, en
speciaal daarbij de ontkenning van de causaliteit. Al zegt dan ook Max von
Laue, dat hiermee „een tragische schaduw op zijn levenswerk" valt, toch is het
de vraag, of ook deze halsstarrigheid, dit vasthouden aan een idee, niet eerder
te verklaren is uit een openheid dan uit een afgeslotenheid. Misschien is het
positivisme dat Planck bestrijdt, meer opgesloten in een beperkt gebied van de
werkelijkheid dan Plancks persoonlijke kijk. Maar dit voert ons al buiten het
gebied van de natuurwetenschap.
Max Planck als mens
Max Planck was zeker geen vorser wiens blik niet verder reikte dan zijn
boeken. Maar hij leed ook niet aan de schizofrenie van hen die hun leven
opdelen in natuurwetenschap beoefenen en mens zijn, zonder enig verband
tussen deze twee werkelijkheden te leggen. Planck ziet in, „dat de verschillende
gebieden waarin de menselijke geest werkzaam is, niet volledig van elkaar te
isoleren zijn, maar veeleer innig samenhangen". (Positivismus und reale Aussenwelt, 1931, 34). Hij toont aan, hoe de natuurkunde ons opwekt tot beschouwingen van aesthetische aard. Hij heeft zelf vaak in lezingen zijn toehoorders
doen opstijgen uit de natuurkunde tot in wijsgerige problematiek. Hij heeft
zowel beleefd als uitgesproken de ernstige ethiek waarnaar hij zijn leven richtte.
Ten slotte aarzelde hij niet, zijn wereldbeschouwing te formuleren en te verantwoorden, zodat wij ook enig inzicht krijgen in zijn godsdienstig leven.
I. Plancks schoonheidsbeleving
Soms uitdrukkelijk, soms alleen door de klank van zijn warme woorden, heeft
Planck mededeling gedaan van zijn aesthetische ervaringen met de natuur, die
„een diepe innerlijke harmonie en schoonheid doet vermoeden". (Positivismus
und reale Aussenwelt, 34). De orde in de natuur heeft hem, zoals vele andere
grote geleerden, diep doordrongen van schoonheidservaringen. Dit is wellicht
de voornaamste drijfveer voor de beoefening van de natuurwetenschap. Want
de hartstocht waarmee grote geesten zich aan de studie van de natuur wij den,
is niet een monomanie, die hen blind maakt voor andere werkelijkheden en
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ongevoelig voor andere waarden, maar is veeleer een resonantie van heel hun
wezen met de straling van persoonlijkheid en geest waarmee de natuur, als
kunstwerk van een superieure geest, hen aanspreekt. In dit opzicht is de geest
van de natuurgeleerde verwant aan de dichterlijke ziel, die ook in de natuur
veel van haar schoonheidservaringen opdoet. Maar er is nog een andere parallel
te trekken die minder gebruikelijk of aanvaard schijnt. Zoals de aestheet genot
vindt in kunstwerken als schone uitdrukkingen van de mensengeest, zo weet de
geleerde echt aesthetische voldoening te smaken aan de natuurwetenschap als
harmonische, vorm-voltooide uitdrukking van menselijk kennen der natuur.
Het lijkt dan ook, dat Planck zich volkomen in eigenlijke, letterlijke zin uitdrukt, als hij bijv. de elektrodynamische theorie van de Nederlander H. Lorentz
„mooi" noemt. Overigens wist Planck voor zijn aesthetische zin ook wel langs
andere banen voldoening te vinden, want hij hield van muziek en speelde iedere
dag piano.
2. Plancks filosofie

In zijn filosofisch denken is Planck geheel en al georienteerd op Immanuel
Kant; dat erkent hij zelf, door zich op Kant te beroepen. Ja, er zijn zoveel
parallellen tussen Planck en Kant, dat de eerste haast als een reincarnatie van
laatstgenoemde verschij nt.
De aporie, de vraagstelling, van waaruit Kants filosofie ontspringt, is het
wonderlijk succes van de jonge natuurwetenschap: Hoe komt het, dat de wetten
van de Newtonse mechanica zo algemeen geldig zijn, terwijl onze kennis toch
geput wordt uit afzonderlijke waarnemingen? Kants antwoord wil een weerlegging zijn van David Humes empirisme en scepticisme, volgens welke al ons
kennen te herleiden is tot zintuiglijke gewaarwordingen. Kant bouwt een kentheorie op die recht doet wedervaren ook aan de algemeenheid en zekerheid van
onze kennis. Daartoe schept hij het ,begrip van „a-priori"-elementen in onze
kennis, de oorzakelijkheid is bijv. een a-priori-categorie van ons verstand.
Kant was een zeer stipt en plichtsgetrouw mens. Iedere dag maakte hij op
dezelfde tijd zijn wandeling, en men zegt, dat de mensen hun klok gelijk zetten,
wanneer Kant voorbij kwam. Kant heeft ook een ethica opgebouwd die gegrond
is op de absolute zedelijke norm, de „kategorische Imperativ", zijn ethica is de
typisch Pruisische „Pflicht-Ethik". Deze ethica is namelijk niet nader te beredeneren vanuit de „refine Vemunft". Maar wat de zuivere rede ons niet kan
zeggen, leert ons wel de „praktische Vernunft", en wel vooral drie grondgegevens: het 'bestaan van een werkelijke wereld buiten mij, het bestaan van
mijn ik, en het bestaan van God — want hoe zeker Gods bestaan ook is, het is
niet te bewijzen met argumenten van de zuivere rede.
Max Planck werd 1858 geboren in de Noordduitse stad Kiel. In de twintigste
eeuw, toen zijn wetenschap en zijn denken al gerijpt waren, was hij getuige van
de opkomst der quantenfysica. De raadselachtige aard daarvan kwam vooral tot
uitdrukking in Heisenbergs onbepaaldheidsrelaties (1927). De oplossing van
dit raadsel, met name dus de interpretatie van de onbepaaldheid in de quantenfysica, hield en houdt het wijsgerig denken bezig. Lange tijd hadden een serie
interpretaties de overhand die een positivistische instelling verrieden. Het positivisme is een denkrichting die, vaak zich inspirerend op David Hume, de
waarde van onze kennis wil beperken tot die werkelijkheid die men met experimenter direct bereiken kan. Tegen dit denken heeft Max Planck onophoudelijk
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gestreden in verspreide filosofische uitlatingen en later vooral in lezingen die
uitdrukkelijk aan deze kwestie zijn gewijd. In Plancks stellingname keert het
woord „von vornherein" terug, zoals bij Kant het „a priori". Het positivisme
meent uit de onbepaaldheidsrelaties te kunnen besluiten, dat het oorzakelijkheidsbeginsel niet algemeen geldt. Planck handhaaft het echter en verdedigt het.
En als de positivisten hun beweringen zover drijven, dat er volgens hen geen
dingen bestaan waarvan wij enige eigenschappen waarnemen, maar dat wij
slechts onze eigen waarnemingen tot studieobject kunnen maken, verdedigt
Planck het bestaan van een werkelijke wereld buiten ons.
De gelijkenis met Kant wordt bij zonder sprekend in Plancks stiptheid. Niet
alleen speelde hij iedere dag piano, maar hij deed dat altijd op dezelfd.e tijd, een
half uur lang. En ten slotte maakt ook Planck iedere dag zijn wandeling, hij
heeft eens binnen een bepaalde tijd heel Berlijn afgewandeld volgens een van
tevoren opgesteld plan. Het is niet de bedoeling, hiermee Plancks figuur in het
belachelijke te trekken. Zij die Planck gekend hebben, getuigen van zijn nobel
karakter. Al was hij erg terughoudend en beheerst in zijn optreden, zijn plichtsbesef en oprechtheid konden niet anders dan opvallen. Oprechtheid prees hij
zelf zijn studenten aan als de edelste deugd van de wetenschapsbeoefenaar:
„De edelste bloem van de wetenschapsethiek en tegelijk haar meest kenmerkende is zonder twijfel de oprechtheid: die oprechtheid die door het bewustzijn van
de persoonlijke verantwoording heen tot innerlijke vrijheid voert, en waarvan
de waardering in ons tegenwoordige openbare zowel als particuliere leven nog
veel hoger aangeslagen moet worden". (Physikalische Rundblicke, 81). De rede
die Planck nog geen jaar later uitsprak, stond geheel onder een motto van nauwgezetheid en trouw: „Nauwgezetheid en trouw, dat zijn de gidsen die de mens
niet alleen in de wetenschap, maar ook ver daaroverheen de juiste levensweg
wijzen, die hem geenszins onmiddellijk schitterende resultaten waarborgen, wel
echter het hoogste goed van de menselijke geest, namelijk de innerlijke vrede en
de ware vrijheid". (0.c., 101 - 102).
Planck heeft het niet bij mooie woorden gelaten, maar deze deugden ook
moedig in praktijk gebracht. Toen Hitler pas aan de macht was gekomen, achtte
Planck zich verplicht, een goed woord te doen voor zijn collega Fritz Haber.
Haber heeft zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de wetenschap door
de ontdekking van een bruikbaar proces voor de produktie van ammoniak —
het hielp Duitsland door de eerste wereldoorlog, en is nog steeds in gebruik. —
Maar Haber was een Jood, en Plancks audientie bij Hitler liep uit op een
woede-aanval van de Fiihrer. Kart daarop stierf Haber in ballingschap. Een
jaar later, 1935, wilde Planck een plechtigheid vieren ter gedachtenis aan Fritz
Haber, maar ondervond de grootste tegenstand van de kant der autoriteiten.
Hij werd gewaarschuwd, het werd hem verboden, maar toch liet hij de herdenkingsplechtigheid doorgaan; hij sloot met het fiere woord: „Haber is ons trouw
gebelven, wij zullen hem onze trouw betonen".
Ook de vriendschap tussen Einstein en Planck strekte zich verder uit dan een
samenwerken aan de relativiteitstheorie. In het begin van de twintiger jaren
bemiddelde Planck in een onverkwikkelijke strijd tussen Einstein en een aantal
Duitse geleerden, en wist daarmee te bereiken, dat Einstein althans nog een
tiental jaren voor Duitsland .behouden bleef. De vriendschappelijke samenwerking tussen de twee grote geleerden vinden wij treffend weerspiegeld in de
concerten bij Planck thuis, waar deze het vioolspel van Einstein begeleidde.
57
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In deze trouwe vriendschap met zijn medemensen verheft Planck zich boven
de gestalte van Kant en zijn „Pflicht-Ethik". Gemeen met Kant heeft hij het
diep-ernstige besef van zedelijke verantwoordelijkheid. Hoe hoog hij deze achtte, blijkt het treffendst uit het dilemma waarvoor hij zich stelde, doordat hij
vasthield aan de algemene geldigheid van het oorzakelijkheidsbeginsel. Want
als alles door een oorzaak 'bepaald wordt, hoe is er dan nog plaats voor wilsvrijheid ? De oplossing die Planck voor het probleem vond, is niet juist, maar zijn
poging toont, hoeveel hem eraan gelegen was, de wilsvrijheid als grondslag van
onze zedelijke verantwoordelijkheid te handhaven. Want iemands gedachten en
wilshandelingen „maken zijn kostbaarste en eigenste bezit uit, en van het juiste
beheer daarvan hangt zijn vrede en zijn geluk af". Omgekeerd „is het een
gevaarlijk zelfbedrog, als men probeert, zich van een lastig zedelijk gebod
daardoor af te maken, dat men zich op een onvermijdelijke natuurwet beroept".
(Positivismus rind reale Aussenwelt, 33).
3. Plancks godsdienstzin
Max Planck is heel zijn leven lid geweest van de Evangelische Kerk. Vanaf
1920 tot aan zijn dood was hij ouderling in de protestantse gemeente van zijn
woonplaats. Men mag hieruit geen voorbarige conclusies trekken, maar blijkbaar
achtte hij toch een, christelijk geloof niet onverenigbaar met wat zijn wetenschap
hem leerde over de natuur, en met de wereldbeschouwing die hij zich door wijsgerige bezinning eigen maakte.
Een verantwoording van zijn standpunt heeft hij ons nagelaten in een rede
die hij in 1937, in de avond van zijn leven, voor het eerst hield: „Religion and
Naturwissenschaft". Voor de laatste keer heeft hij dezelfde lezing voorgedragen
in 1946, een jaar voor zijn dood. Hij gaat uit van het „niet te betwijfelen
resultaat van , het natuuronderzoek, dat in alle natuurprocessen een universele, ons tot zekere hoogte kenbare wetsorde heerst", en concludeert ten slotte
tot een „verstandelijke orde in de wereld, waaraan natuur en mensheid onderworpen zijn". (Uitgave van 1938, blz. 21 - 22 en 27). „Niets verhindert ons
dus, en onze kendrift, die naar eenheid in onze wereldbeschouwing verlangt,
eist het, de beide overal werkzame en toch geheimzinnige machten, de wereldorde van de natuurwetenschap en de God van de godsdienst, met elkaar te
vereenzelvigen". (29).
Ongetwijfeld een indrukwekkend getuigenis. Maar men mag het ook niet
misverstaan. Menig katholiek zou hier graag in lezen, dat de natuurwetenschap
een uitgangspunt biedt, voor een logisch sluitend bewijs voor Gods bestaan,
maar zo bedodt Planck het niet, ook hier verloochent hij zijn leermeester Kant
niet. Planck zegt namelijk ook: „Leeft God slechts in de ziel der gelovigen, of
regeert Hij de wereld onafhankelijk daarvan, of men aan Hem gelooft of niet
gelooft? Dit is het punt waarop de geesten principieel en definitief uiteengaan. Het is nooit of te nimmer langs wetenschappelijke weg, d.w.z. door logische, op feiten gevestigde conclusies uit te maken. Veeleer is de beantwoording
van deze vraag enkel en alleen zaak van het geloof, van het religieuze geloof"
(15 - 15).
Afwijzing van wijsgerige Godsbewijzen is niet het enige waarin Plancks godsdienstig standpunt van het katholieke verschilt. Zijn opvatting bijv. van de
strikt oorzakelijke orde der natuurwetten lijkt hem onverenigbaar met de mogelijkheid van wonderen (6). Toch mag men niet de indruk meenemen, dat
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natuurwetenschap en godsdienstige ervaring voor Max Planck los naast elkaar
liggende levensgebieden zijn. Integendeel: „Waarheen en hoever wij ook schouwen, tussen godsdienst en natuurwetenschap vinden wij nergens een tegenspraak, wel echter juist in de beslissende punten voile overeenstemming. Godsdienst en natuurwetenschap zij sluiten elkaar niet uit, zoals menigeen heden
ten dage gelooft of vreest, maar zij vullen elkaar aan en veronderstellen elkaar.
Het onmiddellijkste bewijs voor de verenigbaarheid van godsdienst en natuurwetenschap ook bij grondig-kritische beschouwing vormt wel het historische
feit, dat juist de grootste natuuronderzaekers aller tijden, mannen als Kepler,
Newton, Leibniz, van diepe godsdienstzin doordrongen waren" (31). „Juist de
grate geesten en baanbrekers van de natuurkunde, Kepler, Newton, Leibniz,
Faraday, werden gedreven door hun geloof enerzijds aan het werkelijk bestaan
van de wereld buiten ons, anderzij ds aan het bestuur van een hoger intellect in
of boven de wereld.
Men mag nooit vergeten, dat alle scheppende natuurkundige ideeèn hun
oorsprong aan deze tweevoudige bran hebben, . ." (Die Physik im Kampf um
die Weltanschauung, 1935, 22). In deze laatste voorstelling van de religieuze
ervaring als achtergrond en drijfveer van het wetenschappelijk streven stemt
Plancks opvatting overeen met die van Einstein. Maar terwijl de laatste de rol
van de godsdienst hiertoe beperkt, ziet Planck de noodzakelijkheid in, het
religieuze leven ook vorm to geven in eredienst en symboliek. Onder symboliek
verstaat hij een uitdrukking, taal of andere vormgeving van het religieuze. Het
symbool is nodig als communicatiemiddel: nodig voor ons contact met God en
nodig voor onze onderlinge verstandhouding. Het is oak onderhevig aan veranderingen in de loop der tijden, juist omdat het een menselijk uitdrukkingsmiddel is. Aileen de werkelijkheid die erachter staat en erdoor verbeeld wordt,
is onveranderlijk. Van dit symboolbegrip van Planck moet men waarschijnlijk
de oorsprong zoeken in de rol die de symbolen van de wetenschappelijke taal
spelen in de natuurstudie.
Deze overwegingen en deze analyse van Plancks wereldbeschouwing mogen
niet vertroebelen, dat het voor Planck niet louter ging om een intellectuele
bevrediging in theologische bespiegelingen. Meermalen heeft hij verklaard, dat
godsdienst, verantwoordelijkheidsbesef en hechte deugden voor hem de vaste
grand waren waarin hij veilig ankerde ander de wisselvalligheden en stormen
van het leven. Uiteindelijk wortelt iemands godsdienstig leven niet uitsluitend
in de eenzijdige voedingsbodem van de verstandelijke bezinning. Oak Max
Planck putte zijn godsdienstzin nog uit andere bronnen. En juist deze laatste
gaven hem kracht in de beproevingen van het leven. Want het levenspad van
een geniaal ontdekker is niet minder moeizaam, niet minder doornig dan dat
van een gewone sterveling. Aan de persoon van Max Planck treedt dit bijzonder
duidelijk aan het licht. Een zoon Karl verloor Planck in de eerste wereldoorlog.
Twee dochters stierven in het kraambed. En twee jaar voor zijn dood moest hij
beleven, dat zijn zoon Erwin werd opgehangen als slachtoffer van het naziregime, weinig maanden voor Hiders rijk ineenstortte. Wat Max Planck door
deze zware beproevingen heen hielp, bekende hij in een schrijven naar aanleiding van Erwins terechtstelling: „Als een genade van de hemel beschouw ik het,
dat van jongs of aan het vaste en onwankelbare geloof aan de Almachtige en
Algoede diep in mijn binnenste wortelt".

Europees Onderwijs

C. VAN WESTEROP

EESTELIJKE integratie is voor de politieke en economische integratie van
Europa een onmisbaar complement, zo niet de grondslag. In de jaren na
G
de tweede wereldoorlog is de politieke en economische integratie in belangrijke
mate op gang gekomen, maar er zijn nog veel impulsen nodig voor het bereiken
van een geestelijke integratie, waaronder wij dan hier willen verstaan een toenemend begrip voor het karakter van de andere Europese volken en een versterking van het gevoel van onderlinge solidariteit.
Dit allernoodzakelijkste fundament tracht men thans allerwegen te leggen,
vooral bij de jeugd. Internationale vakantie-uitwisselingen, Europese kampen en
jeugdcongressen 'bieden hiertoe een schone kans. Oak voor het onderwijs is op
dit gebied zeker een taak weggelegd, en men houdt zich de laatste jaren dan ook
bezig met het vraagstuk hoe de Europese gedachte bij zijn te betrekken.
Hoe, min of meer door de omstandigheden gedwongen, de Europese Gemeenschappen zich er op toeleggen dit fundament te leggen, moge blijken uit onderstaand artikel.
Eerste kennismaking. de resultaten
In de zomer van 1961 zijn voor de derde maal op de Europese School te
Luxemburg eindexamens afgenomen voor het einddiploma, het zgn. Europese
baccalaureaat, dat toegang geeft tot alle universiteiten van de landen der Europese Gemeenschap en van Oostenrijk, terwijl de bezitters ook in Engeland,
Zwitserland en de Verenigde Staten verder kunnen studeren. Van de 21 leerlingen slaagden er 17, waarmee nu sinds de eerste examens in 1959 in totaal 65
jonge mensen het einddiploma van de Europese School bezitten.
Hiermee is wel enigszins bewezen, dat het pedagogisch experiment, dat in
oktober 1953 te Luxemburg begon, is geslaagd. Het ging er immers om aan
kinderen uit alle landen, maar vooral uit de zes landen der Europese Gemeenschap, een lager en middelbaar onderwijs te verzekeren, dat beantwoordde aan
de minimumeisen van ieder land, en dat hen in staat stelde met succes verder te
studeren aan iedere universiteit. Het resultaat mag te meer tot tevredenheid
stemmen, als men weet hoe in ieder land het onderwijs aan tradities is gebonden, en hoe moeilijk — om niet te zeggen onmogelijk — het altijd is geweest
om de onderwijssystemen en -methoden der verschillende landen meer tot elkaar
te brengen.
De eerste Europese School
De Europese School is ontstaan in Luxemburg bij de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal, die haar werkzaamheden in augustus 1952 begon. De
ambtenaren uit Belgie, Duitsland, Frankrijk, Italie en Nederland kwamen in een
oudervereniging bij een om te trachten een oplossing te vinden voor het schoolprobleem. Naar welke school moesten hun kinderen? Hoe moest het met de
taal ? Er waren te weinig leerlingen uit ieder land om voor elke nationaliteit een
school op te richten. Enerzijds waren de ouders van mening, dat de kinderen de
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gelegenheid moesten hebben zich in hun moedertaal verder te bekwamen en hun
studie te volbrengen in nauw contact met de cultuur van het moederland; de
kinderen moesten hun studie in de nieuwe verblijfplaats kunnen voortzetten
zonder al te schokkende veranderingen in het leerplan; zij moesten eveneens bij
terugkeer naar het vaderland zonder al te veel moeilijkheden daar opnieuw het
onderwijs kunnen volgen. Anderzijds beseften zij, dat zij zich niet de leans
moesten laten ontgaan aan hun kinderen van zo verschillende landaard het beste
middel te bieden om elkaar te leren kennen en hun opleiding tezamen te ontvangen.
Dank zij het initiatief van de Oudervereniging, de steun van de E.G.K.S. en
de toestemming der Luxemburgse regering kon met Pasen 1953 een kleuterschool warden geopend, en in oktober van dat jaar 'n lagere school met 5-jarige
cursus. Door het onderwijzend personeel, dat door de regeringen ter beschikking
was gesteld, werd een stelsel van gemeenschappelijke opvoeding toegepast,
waarvan nog geen theoretische definitie kon warden gegeven, maar dat berustte
op de gelijkwaardigheid van de talen der kinderen, op de eerbiediging en uitwisseling van de nationals cultuurwaarden, en rekening hield met de voorschriften en leerplannen van ieder land.
Vervolgens trachtte de Oudervereniging een middelbare school op te richten.
De E.G.K.S., wier doel en werkzaamheden waren vastgelegd bij verdrag, kon
wel haar steun geven en bemiddeling verlenen, maar bezat geen enkele macht
op pedagogisch terrein; het Europese Parlement kon slechts zijn politieke steun
geven. In juni 1954 nam een groep pedagogen en onderwijsexperts der zes landen de taak op zich „om de grondslag te leggen voor een gemeenschappelijke
opvoeding gebaseerd op de beginselen van het Westerse humanisme, en om een
onderwijssysteem uit te werken dat de synthese vormt van het middelbaar anderwiis in de betrokken landen". Dank zij de besluitvaardigheid van deze commissie konden 1 oktober reeds de eerste twee klassen van de middelbare school
warden geopend met 70 leerlingen. In de loop van 1955 werd overeenstemming
bereikt over het gehele studieprogramma. Door wederzijdse concessies was men
er in geslaagd een uitgebalanceerd leerplan te ontwerpen, dat aan de minimumeisen van ieder land voldeed.
Aan het begin van het schooljaar 1958-1959 werkte de volledige schoolcyclus:
twee jaar kleuterschool, vijf jaar lagere school en zeven jaar middelbare school.
Uit het bescheiden begin met een kleuterschool was de eerste Europese School
gegroeid, die met haar indeling en programma in de komende jaren als model
zou dienen voor de andere drie: in Brussel (1958) voor het E.E.G.- en Euratompersoneel, in Mol, 80 km ten N.O. van Brussel (1960) en te Ispra-Varese
aan het Lago di Maggiore (1961) voor het personeel van de GemeenschappeEike researchcentra van Euratom, en voor de thans in oprichting zijnde scholen
in Petten en Karlsruhe.
Het bestuur der school
Hoewel de regeringen vanaf het begin hun instemming en belangstelling
hadden getoond voor het Europese onderwijsexperiment, en tevens hun eisen
hadden gesteld, bleef de Europese School toch een particuliere school, bestuurd
door de Oudervereniging. Daar de officièle erkenning van het leerplan en de
gelijkwaardigheid van het einddiploma een voortdurende zorg waren, was het
zaak de regeringen nauwer te betrekken in het bestuur. 12 april 1957 werd het
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Statuut van de Europese School ondertekend door de zes regeringen, en 15 juli
een bijlage over het Europees baccalaureaat. Officieel was de school nu een
„interstaats-school" geworden: door verschillende staten erkend en gecontroleerd.
De Raad van Bestuur bestaat uit zes Ministers van Onderwijs; hij past het
Statuut van de school toe en beschikt over de nodige bevoegdheden op pedagogisch, budgettair en administratief gebied. Twee Commissies van Inspecteurs,
benoemd door deze Raad, houden toezicht op het werk der school en beslissen,
op voorstel van de directeur, over de bevordering tot een hogere klas.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de directeur, twee vertegenwoordigers van
de Oudervereniging en een vertegenwoordiger van die Europese gemeenschap,
die financiele steun verleent aan de school. Het wordt voorgezeten door een
vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur. De directeur is bevoegd op opvoedkundig en administratief gebied en past de richtlijnen toe die hem door de
andere bestuursorganen warden gegeven. Deze juridische basis, die 'bekroond
werd met de gelijkstelling van het Europees baccalaureaat aan het einddiploma
der diverse middelbare scholen, was het resultaat van een unieke samenwerking
tussen ouders, school- en regeringsautoriteiten van zes verschillende landen.
Grondslagen van het leerplan
In het Statuut van de School vinden we de grondslagen, waarop het anderwij s is vastgelegd:
1. uitgaande van de vier officiele talen der Europese Gemeenschap: Duits,
Frans, Italiaans en Nederlands, wordt alle basisonderwijs gegeven in de moedertaal van de leerling. Onder basisvakken wordt dan verstaan de leerstof die zich
moeilijk leent voor onderwijs in een vreemde taal. Op de lagere school zijn dit:
lezen, schrijven, spraakkunst en rekenen; op de middelbare school: spraakkunst,
literatuur, grieks, latij n, wiskunde en filosofie.
2. het onderwijs wordt gegeven volgens leerplannen en lesroosters, die een
synthese vormen van de in de zes landen bestaande. Hierdoor wordt de gelijkwaardigheid naar inhoud en vorm van de lessen met de overeenkomstige leergangen in de zes landen verzekerd; deze gelijkwaardigheid is oak de basis van
de juridische erkenning der diploma's van de school.
3. om de eenheid in de school te bevorderen wordt het onderwijs in bepaalde
vakken tij dens gemeenschappelijke lessen gegeven aan leerlingen van verschillende taalgroepen. Deze lessen warden gegeven in de zgn. voertaal (langue
vehiculaire), welke zijn: frans en duits.
4. de leerlingen moeten de levende talen grondig beheersen. Daarom is
engels vanaf de derde klas middelbare school een verplichte taal.
5. de gewetensvrijheid en de vrije meningsuiting warden tijdens de gehele
schooltijd geeerbiedigd. Godsdienstonderricht of ethiek staan als verplichte
vakken op het lesrooster, en warden gegeven overeenkomstig de wensen der
ouders.
Opbouw en inrichting van het onderwijs
Na te hebben vastgesteld, dat in de meeste landen de normale duur van het
lager en middelbaar onderwijs tezamen 12-13 jaar bedraagt, en dat op de meeste
scholen het maximum van 13 jaar in het algemeen met een jaar mag worden
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verminderd, besloot de Raad van Bestuur de cursussen vast te stellen op vijf
jaar voor de lagere school en op zeven jaar voor de middelbare school.
De lagere school. Reeds nu krijgt de 'ceding een uur per dag les in een der
talen (duits of frans), die op de middelbare school als voertaal zal worden
gebruikt, en wel volgens een aan zijn leeftijd aangepaste methode: zang, spel,
voordracht, vertellen enz. Bovendien worden gemeenschappelijke lessen gegeven
voor verschillende taalgroepen in tekenen, handwerken, handenarbeid, zingen
en gymnastiek, de zgn. Europese uren. Naar keuze van de ouders kunnen de
kinderen per week twee uur godsdienstonderricht ontvangen, indien mogelijk
in hun moedertaal.
De middelbare school. Van de onderbouw van drie jaar dient het eerste jaar
vooral als een voorbereidend jaar, waarin de op de lagere school verkregen
kennis stelselmatig wordt geconsolideerd, en het gebruik van de voertaal door
intensieve oefening tot ontwikkeling wordt gebracht (7 uur per week), daar in
deze taal vanaf het tweede jaar ook zal warden onderwezen.
Door het compromis tussen de voorschriften der zes landen volgen alle leerlingen vanaf de tweede klas 5 uur latijn per week tijdens de onderbouw en 4-6
uur tijdens de bovenbouw, al naar gelang de gekozen afdeling.
De vierjarige bovenbouw biedt drie richtingen:
— klassieke afdeling (latijn, grieks, moderne talen)
— wis- en natuurkundlige afdeling (latijn, wiskunde, natuurkunde, moderne
talen)
— moderne afdeling (wis- en natuurkunde, moderne talen).
De geinteresseerde lezer vindt het leerplan der verschillende afdelingen als
bijlage toegevoegd aan dit artikel.
Vermelding verdient, dat grieks slechts wordt onderwezen in de klassieke
afdeling, en wel in alle vier jaar van de cursus 5 uur per week. Wat de geschiedenis betreft werden de leerplannen en methoden door een commissie van historici bestudeerd. De lessen in dit vak warden altijd gegeven aan groepen van
leerlingen van twee of meer nationaliteiten in een andere taal dan de moedertaal.
Hoewel aan de vaderlandse geschiedenis de plaats wordt gegeven die haar toekomt, zijn de leerplannen er vooral op gericht de bijdragen van elke natie tot de
westerse beschaving duidelijk te doen uitkomen.
De moderne talen. Vanaf het derde jaar beginnen alle leerlingen met engels,
en wel drie uur per week tot aan het eindexamen. De leerlingen van de moderne
afdeling leren vanaf het vierde jaar een derde taal, d.w.z. een andere taal dan
hun moedertaal, de voertaal en engels. De nederlandstalige leerlingen leren vanaf het eerste jaar naast frans ook duits, en de franstalige Belgen de eerste twee
jaren nederlands. Aan het einde van hun opleiding spreken de leerlingen derhalve naast hun moedertaal vloeiend twee of drie andere talen. Dat de studie
van de vreemde talen aanzienlijk vergemakkelijkt wordt door het contact in en
buiten schooltijd behoeft nauwelijks vermeld te worden. Misschien wel, dat de
leraar nederlands zich gelukkig prijst meer lesuren te hebben dan zijn collega
in Nederland, daar zijn pupillen het nederlands niet altijd in de zuivere vorm
kunnen bewaren, althans schrijven, die van een middelbare scholier verwacht
wordt.
Het eindexamen. De gevonden examenformule is een compromis tussen de
aanzienlijk verschillende stelsels der zes landen.
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Voor iedere kandidaat kan de commissie, die is samengesteld uit minstens
twee deskundigen uit elk der zes landen, 300 punten toekennen; 100 punten
worden gegeven voor het schriftelijk werk, gedurende de eerste twee kwartalen
van het laatste jaar gemaakt. Op deze wijze telt bij de beoordeling van de kandidaat de inspanning mee die hij zich heeft getroost gedurende het schooljaar.
Voorts kan de commissie 200 punten toekennen voor het eigenlijke examenwerk, en wel 120 voor zes schriftelijke en 80 voor vier mondelinge opgaven.
De examenopgaven verschillen per afdeling. Zo heeft b.v. in de klassieke afdeling het schriftelijk werk betrekking op de moedertaal, de tweede taal, latijn,
grieks, filosofie en wiskunde. Het mondeling examen betreft de moedertaal, de
tweede taal en twee door loting bepaalde vakken waarin geen schriftelijk examen
werd gedaan.
Leraar op de Europese school
Zelfs een wat oppervlakkige weergave van het leerplan zal menigeen ervan
overtuigen, dat een leraar op de Europese school zichzelf een zware opgave
stelt. Daar de internationaal gemengde klassen hun eigen pedagogisch-didactische problemen meebrengen moet de leraar allereerst zijn vak uitstekend
beheersen; voor de ruim 2100 Europese leerlingen der vier scholen — kleuterschool 300, lagere school 1100 en middelbare school 700 — staan dan ook 157
bevoegde krachten. Nederlandse leerlingen warden door de leraren als de lastigste ervaren; in een gemengde klas zijn zij het die de rust verstoren, dikwijls —
dus niet altijd! — tot verbazing van de ordeminnende Duitsers, de beleefde
Fransen en de weliswaar speelse maar toch altijd slaafs-aandachtige Italianen;
zij laten zich nauwelijks in een algemeen geldend stramien passen en hun weerbarstigheid verdwijnt eerst wanneer de leraar zich persoonlijk met hen bezig
houdt.
Debet aan deze ordeverstoringen is wellicht ook het verschil in pedagogisch
inzicht bij de leraren, die immers zijn ingesteld op een nationaal pedagogisch
milieu. Een voorbeeld hiervan werd mij met veel smaak verteld door een nederlandse leraar. Het gebeurde op de lagere school, dat een nederlands jongetje
zijn pet niet kon vinden. Ten einde raad klopt hij op de deur van de (franse)
directeur en, nauwelijks wachtend op het „entrez", stapt hij naar binnen en
vraagt in het beste frans dat hij kent: „Mijnheer, ik ben mijn pet kwijt; weet u
misschien waar hij is ?" Het verhaal vertelt niet, wat de directeur hierop gezegd
of gedaan heeft; wel, dat hij, hevig aangetast in zijn eer als directeur en leraar
door het brutale verzoek van de jongen, in voile verontwaardiging deze gebeurtenis diverse malen onder het koffiekwartiertje vertelde in de lerarenkamer.
Hoe kon deze kleine nederlander weten, dat een franse jongen een byzantinistische verering hoort te hebben voor zijn onderwijzer?
Dit verschil in onderwijsopvattingen leidt tot hevige debatten — en voor de
hevigheid zorgen zeker wel de fransen en italianen — zodra de leraren zich
tezamen gaan bezinnen op de vraag: waartoe en hoe voeden wij op ? Deze probleemstelling laat men nu, gezien de vermelde ervaringen — althans in Luxemburg — zoveel mogelijk achterwege, te meer daar de praktische samenwerking
weinig moeilijkheden oplevert.
Met een groot aanpassingsvermogen en een open geest alleen is de leraar er
nog niet. Het talenprobleem verlangt van hem een conscientieuze voorbereiding
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van zijn lessen, vooral daar internationale leerboeken ontbreken. Voor enkele
vakken zijn er in de loop der jaren, in nauwgezette samenwerking tussen de
valderaren der vier scholen, Europese leerboeken samengesteld. Leerlingen, wier
wader wordt overgeplaa- tst van b.v. Luxemburg naar Brussel houden in zo'n
geval dezelfde leerboeken.
De leerlingen
Ofschoon de vier Europese scholen werden opgericht voor de kinderen van
de Europese ambtenaren, kunnen op bepaalde voorwaarden alle kinderen warden toegelaten, zonder onderscheid van taal, ras, godsdienst of stand. Op de
Brusselse school zijn meer clan 20 nationaliteiten vertegenwoordigd; in Luxemburg is van de ongeveer 1000 leerlingen de kleine helft niet afkomstig van
ambtenaren der Gemeenschap; 130 van hen zijn kinderen van italiaanse arbeiders. De Europese scholen zijn dus Been scholen voor bevoorrechte kinderen.
Ondanks de speciale regelingen, die voor de leerlingen zijn getroffen, ondanks
de talrijke bezoeken aan school en klas door buitenstaanders, hebben de kinderen kunnen ontsnappen aan het snobisme, dat in zulk een uitzonderlijke school
dreigt. Het veelvuldig contact van de ouders met de leraren draagt hiertoe zeker
bij.
Naarmate de leerlingen vorderen met hun studie wordt de vriendschapsband
sterker. Zeker, zij zien en becommentarieren op hun manier de verschillen in
gedrag, kleding, ontspanning: de nationale gewoonten en gebruiken. In de loop
der jaren zullen zij evenwel hebben bereikt, wat staat geschreven op het perkament, dat in iedere Europese school wordt lingemetseld: „Jongens en meisjes
van verschillende taal en nationaliteit zullen door deel te nemen aan dezelfde
spelen en door in gemeenschappelijke klassen de lessen te volgen elkaar leren
kennen en waarderen en leren samen te leren".
De vele ambtenaren, bij wie we informeerden, of die uit zich zelf over de
school begonnen te spreken, waren eenstemmig in hun enthousiasme, al betreurden zij dat het grootste deel der schoolbevolking uit een bepaald maatschappelijk milieu voortkomt: dat der ambtenaren van de Europese gemeenschappen:
Daar alleen begaafde leerlingen de middelbare school kunnen volgen, is een
M.M.S. voor meisjes gewenst, en bovendien een handels- en kantooropleiding
voor jongens. Vele vergaderingen zullen nog moeten volgen en vele commissies
benoemd, eer deze nieuwe Europese schooltypen werkelijkheid zullen zijn.
Wat denken de leerlingen zelf over het onderwijs? We waren niet in staat
velen van hen te spreken, maar van de enkelen die we in gezinsverband ontmoetten, kwam het normale antwoord: te veel huiswerk, het onderwijs is zwaar;
de sfeer is reuze prettig. Enige meningen van oud-leerlingen mogen het gemis
van een uitgesproken mening der leerlingen aanvullen:
„Je pense avoir recu une formation de base tres solide Certes, dans ma
formation j'avais certaines lacunes, notamment en histoire, ou le programme
francais est plus complet et plus approfondi" (franse student rechten te Straatsburg).
„Ein Vorteil meinen deutschen Kommilitionen gegenuber ist ohne Zweifel
die bessere Beherrschung des Franzosischen; dagegen sind sie uns auf jeden
Fall in Englisch uberlegen" (duitse studente economie te Frankfurt).
„C'est en chimie ou l'avantage m'a paru le plus appreciable; en mathemati-
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ques, it me semble que nous possedons egalement un avantage, en algêbre surtout" (belgische student medicijnen te Brussel).
„Weiterhin empfinde ich als sehr vorteilhaft, an der Schule Philosophieunterricht gehabt zu haben" (duitse student medicijnen te Freiburg).
„Sicher ist es, dass man als ehemalige Schiller der Europaischen Schule weltof fever dasteht und dass man nicht eingesperrt ist in seiner eigenen meist chauvinistischen Welt . . . . In Holland lernt man Grammatik und macht Uebersetzungen, wahrend wir versucht haben die gesprochene Sprache kennenzulernen,
und zwax durch viele Vortrage die wir angehort oder selbst gehalten haben"
(nederlandse studente medicijnen te Amsterdam).
Europese Universiteit
Staat de oprichting van de Europese lagere- en middelbare scholen in nauw
verband met de onderwijsproblemen waarvoor het Europese personeel der Gemeenschappen zich zag gesteld, het vestigen van een Europese universiteit geschiedt met andere doeleinden. Het oorspronkelijk karakter van deze universiteit
bestaat vooral hierin, dat zij „hoogleraren en studenten uit de landen der Gemeenschap opneemt, teneinde de Europese cultuur en beschaving tot bloei te
brengen" (aldus in het jaarverslag 1960 - 1961 van Euratom).
Het verdrag waarbij in maart 1957 de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) werd opgericht, vermeldt in artikel 9: „een instelling op
universitair niveau wordt opgericht .". In het verdrag wordt omtrent deze
instelling niets naders vermeld. Eerst op 27 april 1960 kwam een comite tot
nauwkeurige voorstellen met betrekking tot de oprichting van een Europese
universiteit en tot de ontwikkeling van de samenwerking op wetenschappelijk
en universitair niveau.
De structuur van de (te Florence) op te richten Universiteit is anders dan die
van de traditionele universiteiten op het Europese continent. Het betreft nl. een
instelling die slechts enkele studierichtingen zal omvatten, die niet in faculteiten,
doch in afdelingen worden gegroepeerd (de term „afdeling" acht men beter
dan de traditionele uitdrukking „faculteit", welke niet in elk land dezelfde
betekenis heeft). In eerste instantie zal een belangrijke plaats worden ingeruimd
voor de onderwijsgebieden, die van bijzonder belang zijn voor de opbouw van
Europa, en waarop met name een nauwe samenwerking tussen de lid-staten
ontegenzeggelijk van wetenschappelijke betekenis zou zijn. Gedurende een eerste
periode van vijf jaar zouden 5 afdelingen kunnen worden opgericht: rechtswetenschappen, economische wetenschappen, sociale wetenschappen, geschiedenis, wiskunde en theoretische natuurkunde. De universiteit zal openstaan voor
studenten die reeds 3 of 4 jaar hebben gestudeerd aan bestaande universiteiten,
en verleent het diploma van doctor van de Europese Universiteit. Na de eerste
periode van 5 jaar zal zij de opleiding van ongeveer 500 studenten per jaar
kunnen voltooien.
Tevens wordt overwogen aan bepaalde bestaande gespecialiseerde instituten,
verbonden aan universiteiten, de status van Europees instituut te verlenen. Deze
instituten zouden in mime mate toegankelijk zijn voor studenten van de landen
der Gemeenschap. Deze landen zouden voor een nader te bepalen duur hoogleraren en assistenten aan het instituut verbinden die werkzaam zijn op het
gebied waarin het instituut is gespecialiseerd. Daartegenover zouden de betrok-
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ken instituten aanspraak kunnen maken op financiele steun van de Gemeenschap. Voordeel van dit project is dat het onmiddellijk kan worden verwezenlijkt, daar het steunt op reeds erkende instituten; bovendien zouden hierdoor de
taakverdeling en de specialisatie worden bevorderd.
Voorts warden concrete maatregelen voorgesteld met het oog op de bevordering van uitwisseling op universitair niveau en het vrije verkeer van hoogleraren
en studenten tussen de Europese Universiteit en de overige universiteiten. Door
de instelling van een Europees collegeboekje moet met name iedere student in
staat warden gesteld een zo groot mogelijk gedeelte van zijn studie in de andere
landen to volgen.
Deze voorstellen en overwegingen zijn weliswaar door het Europese padement goedgekeurd; de realisatie ervan is de taak der afzonderlijke regeringen,
die immers van hun soevereiniteit op onderwijsgebied nog niets hebben overgedragen aan een Europees lichaam.
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1) Bovendien worden de vakken geschiedenis en kunstgeschiedenis vanaf het tweede jaar in deze
taal onderwezen.
9 Voor de kolommen A, B en C hebben deze uren slechts betrekking op de leerlingen van de
nederlandse afdeling, en eventueel op die van de belgische afdeling, die zowel nederlands als duits
leren.

KUNSTKRONIEK

Pier Luigi Nervi,
een ingenieur
DR. A. HENZE

ERVI is professor in de faculteit voor architectuur van de universiteit te
Rome en een architect met wereldfaam. Op zijn briefpapier en in het telefoonboek noemt hij zich echter gewoon ingenieur. Kenners van zijn werk zullen
dit een understatement noemen, maar Nervi heeft gelijk.
Hij is geboren te Sondrino in de Alpen, op 21 juni 1891. Zijn weg naar de
architectuur leidde niet over de kunstopvattingen van het futurisme. Wel behoorde hij tot de jonge mensen van de „verloren generatie", die, met de traditie
van hun geboortegrond in het hart, de hele wereld gingen veroveren, al zag het
er aanvankelijk niet naar uit dat zijn ambitie zo hoog greep. Hij studeerde
machinebouw en behaalde een ingenieursdiploma. Slechts „toevallig" ging hij
aan architectuur doers, Daar begon hij gewoon met het meest noodzakelijke, en
dit was van technische aard. Hij koos als bouwmateriaal het beton.
In zijn oprechte liefde voor dit vaak gesmade materiaal is Nervi nooit ontgoocheld geworden. Hij vindt het vruchtbaar, rijk, mysterieus. Het betovert hem
steeds opnieuw, door zijn lichtheid en zijn buigzaamheid, maar oak door de
weerstand die het biedt en die de bouwer prikkelt. Zijn leven lang heeft hij er
de structuur van doorvorst, als een ingenieur, die met zo weinig mogelijk kosten
het materiaal zelf tot zijn hoogste prestatie zoekt op te voeren. Een gegolfde
plaat draagt een veel grotere last dan een platte van gelijke metaalsterkte; een
als spier vervormde betonnen schoorpijler weerstaat aan een veel grotere druk
dan een vierkante van gelijke doorsnee. Nervi beheerst het beton op een souvereine wijze.
Hij gebruikt het niet alleen voor de bekisting, waarvan hij de dunne wanden
kromt om ze steviger en duurzamer te maken, maar zijn grate verdienste is, dat
hij het gebruikt voor het bouwen met geprefabriceerde elementen. Reeds eeuwen
voor Christus heeft de mens geleerd, in plaats van uit Teem gestampte wanden
muren uit baksteen te bouwen. Maar het bouwen met beton gaat nog steeds op
dezelfde wijze te werk als voor de uitvinding van de baksteen: iedere stut, iedere
wand, iedere zoldering wordt ter plaatse in elkaar gestampt. De beslissende
stap naar de vervaardiging in serie van grotere, genormalisterde elementen,
heeft de betonbouw nog niet gewaagd. Ondanks vele voorstellen van architecten
heeft de industrie deze kans tot nog toe nauwelijks benut. Nervi echter gebruikt
het ter plaatse gegoten beton nog alleen voor de fundamenten en het skelet van
zijn constructies; de rest monteert hij uit geprefabriceerde elementen. Vooral
voor het draagwerk van zijn gewelven en koepels, maar ook voor andere modellen en onderdelen, gebruikt hij grate, gegolfde en opengewerkte elementen. Hij
kan er economisch, snel en precies mee bouwen. En ze geven hem een grotere
vrijheid in de vormgeving.
Zijn eigen karakteristieke bouwtype vond Nervi in de hal en het stadion.
Reeds vroeg zag hij in dat de sport de nieuwe architectuur voor opgaven stelt
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die constructief en sociaal van uitzonderlijke betekenis zijn. In 1930 - 1932
bouwde hij een stadion te Firenze: het was het eerste sportgebouw van waarde
in de moderne architectuur. De betonconstructie bediende zich nog grotendeels
van balken en viakken, elementen uit een architectuur van de rechte hoek; in de
gespierde pijlers van het tribunedak kondigde zich echter een nieuw vormgevoel
aan. Waar dit naar toe wilde, werd duidelijk in het open skelet van de toeschouwersruimte en vooral in de wenteltrap die naar de tribune leidt. Aan de
trappenvlucht beantwoordt een vrij in de lucht welvende tegenboog, zodat hier
uit een statische noodwendigheid een plastisch bewegingsspel van betongeledingen ontstaat.
Zijn idee van de hallebouw moest Nervi verwezenlijken volgens de ongeschreven evolutiewetten van dit type. Pas na het bouwen van enkele hallen voor
industrie en handel kreeg hij de kans ook echte gemeenschapsgebouwen te verwezenlijken. In 1935 bouwde hij bij Orvieto een vliegtuigloods. Diagonaal
kruisende, op hun kant gezette balken uit stortbeton zijn in elkaar vervlochten
tot een netwerk, dat zonder steun de gehele ruimte overkoepelt. Enkele jaren
later, in de vliegtuigloods van Orbetello (1939 - 1941), bewaarde hij hetzelfde
type, maar nu stelde hij de dragende structuur samen met opengewerkte geprefabriceerde elementen. Hoewel 40.100 m2 groot, werd de hal daardoor zo licht,
dat zes schoorpijlers volstaan om de last en de druk op te vangen. Deze loodsen
zijn uiterst eenvoudige, elementaire constructies, maar in hun soberheid hebben
ze iets poetisch: de poezie die Marinetti en de futuristische schilders zochten
in hun afbeeldingen van technische apparaten, wordt hier gerealiseerd in een
architectuur voor de machine.
Vrijer en sterker nog komt deze poezie tot uitdrukking in de drie hallen, die
Nervi in 1948 - 1950 bouwde voor de permanente internationale technische
tentoonstelling in Turijn. In hal C geeft hij het type van de loods een andere
gestalte. Het komvormig gewelf is samengesteld uit driehoekige, kastvormige
geprefabriceerde elementen, die in een skelet van betonnen ribben liggen. De
koepel van de voorhal in het hoofdgebouw is volgens hetzelfde systeem geconstrueerd. In het grote vlakke tongewelf van de reusachtige tentoonstellingsruimte ten slotte vond hij de definitieve verhouding van geprefabriceerd element en
draagsysteem.
De elementen zijn gewelfd en meten 2,5 m bij 4,5 m. De wanden ervan uit
gewapend beton zijn 2 tot 5 cm dik; de randen zijn lichtjes versterkt, de
zijwanden opengewerkt en met stroken glas afgesloten. Bij de montage worden
de elementen op een voorlopige stellage van stalen buizen naast elkaar gelegd.
In de groeven en op de kammen worden lichte ribben uit gewapend beton
gegoten, welke de stukken onder elkaar verbinden. Aan de koepelrand worden
ze in sterke ruimtelijke driehoeken samengebundeld en vastgeankerd aan de
schraagberen, die er meer als spieren van het menselijk lichaam uitzien dan als
schoorpijlers. Met behulp van dit constructiesysteem kon een 75 m brede ruimte
sierlijk en licht overspannen worden. Het gewelf lijkt wel een reusachtige tent
die bol gaat staan in de wind en door de schraagberen aan de grond wordt
gehouden. In het draagsysteem is de materie uiteengelegd in kleine delen, het
raakt daardoor in beweging. Het verloop van de tijd, dat futuristische schilders
in hun bewogen schilderijen vast wilden leggen, treedt hier ruimte-scheppend in
de architectuur; de dynamische ontleding der krachtlijnen, die het futurisme
nastreefde, krijgt daarentegen vorm in het spel van stutten en steunen.
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Het gebouw van de Unesco in Parijs, dat Nervi samen met M. Breuer en
B. Zehrfuss ontwierp, gaf hem nog niet de gelegenheid, de constructies die hij
ontwikkeld had voor machine-hallen, aan te wenden voor een gemeenschapsruimte. Voor de conferentiezaal nam hij als plattegrond het trapezium, zoals
Le Corbusier dat had gedaan in zijn ontwerp voor het paleis van de Volkenbond
in 1927. Net als Le Corbusier geloofde Nervi trouwens in de ruimtescheppende
functie van het plafond. Hij moest zich echter met grate vaste vormen tevreden
stellen. Toch wist hij deze zaal nog tot een plastisch ruimtelijk evenement te
laten uitgroeien. Onregelmatig en als grate kristallen schuiven monumentale
plooien in en door elkaar: jets van het kubisme en het dadaisme wordt hier
architectuur. De dynamische vormen van de zoldering warden voortgezet in de
grote muur vooraan. Aldus wordt de hele zaal functioneel gericht op de sprekerstribune.
Ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Rome (1960) kreeg Nervi
twee sporthallen en een stadion te bouwen. Met het Flaminio-stadion schiep
hij een geheel nieuw type van sportstadion; het Palazzetto dello Sport en het
Palazzo stelden hem in staat, het type van de ronde hal in twee verschillende
constructies en twee verschillende afmeting,en te verwezenlijken.
Het Stadia Flamini° werd opgericht op de plaats van het beroemde Stadio
Turino. De opgave was aanvankelijk eenvoudiger dan men gewoonlijk voor een
stadion verwacht, maar naderhand werd ze dan toch nog gecompliceerd. De
opdrachtgevers wilden alleen maar een voetbalveld; een sintelbaan voor atletiek
was niet nodig. Maar van de andere kant moesten er ook een zwembad, een
turnzaal, een bokszaal en een schermzaal in het stadion ondergebracht warden.
Geheel uiteenlopende functies kwamen hier dus in conflict: een open arena voor
de voetbal, gesloten ruimten voor de andere sporten. Het grootste functioneel
probleem lag echter in het voetbalstadion, in de verhouding namelijk tussen
toeschouwersruimte en speelveld. Om toeschouwers rond een spel te scharen,
lijkt het antieke ellipsvormige amfitheater nog het meest aangewezen bouwtype: de ellips omvat het langwerpig veld dat zich tussen twee polen uitstrekt en
in zo verre is deze vorm dus ook goed bruikbaar voor een voetbalveld. Maar van
de andere kant vormt een voetbalveld natuurlijk geen ellips, doch een rechthoek.
De ideale plattegrond voor de toeschouwersruimte is dus een ellipsvormige
rechthoek: het probleem van de kwadratuur van de cirkel.
In zijn stadion te Firenze, dat we boven reeds vermeld hebben, was het
probleem nog ingewikkelder geweest, omdat daar ook een atletiekbaan gevraagd
werd. Het rechte eind van deze baan, die 200 m lang moest zijn, legde Nervi
voor de overdekte tribune; de smalle zijden van de toeschouwersruimte vormden
een rechte hoek met de baan, alleen aan de overzijde werden ze afgerond. Wat
constructie en vorm betreft, werd dit stadion een baanbrekend bouwwerk, maar
als architectonische totaliteit bevredigde het niet helemaal. Op de helft der
plaatsen waren de toeschouwers te ver van het schouwspel verwijderd. Functie,
structuur en ruimte 'bereikten, ondanks de kwaliteit van de afzonderlijke elementen, niet die eenheid welke grote architectuur kenmerkt.
De plattegrond van het Stadio Flaminio in Rome beantwoordt van binnen
aan de rechthoek van het speelveld, van buiten aan een ellips. Zander ze
helemaal weg te werken, maakte Nervi de segmenten tussen de smalle zijden
van het rechthoekig veld en de arenavormige tribunes zo klein mogelijk, en hij
vulde ze op met staanplaatsen. Rechthoek en ellips waren dus zo veel mogelijk
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in harmonie. Een plattegrond bevat echter nog maar twee dimensies; zelfs meesterwerken van de architectuur lijden soms aan een discrepantie tussen plattegrond en opbouw. In de hoge ruimte van het amfitheater voerde Nervi het
principe dat hij in de plattegrond had toegepast, consequent door. Oak hier wist
hij rechthoek en ellips te verzoenen. De grondfiguur bestaat uit vier segmentale
schalen, twee aan twee tegenover elkaar geplaatst. Aan de smalle zijden domineert de cirkelvorm, aan de lange zijden de rechte lijn; aan de smalle zijden
blijven de schalen vlak, aan de lange zijden zijn ze steiler. Stereometrisch was de
oplossing voor de overgangen tussen de segmenten al even moeilijk te vinden
als een geometrische oplossing voor de plattegrond. Nervi realiseerde ze in vrije
ronde vormen. De gewoonlijk harde horizon van overal even hoge tribunes
transformeerde hij in een vloeiende curve, de starre krater van banken werd een
organische ruimtevorm, die ritmisch schijnt te ademen. Op alle plaatsen is er
een behoorlijk zicht op het spel. Op een zelfde oppervlakte als het vroegere
Stadia Turino biedt het nieuwe stadion plaats aan een dubbel aantal toeschouwers. En dit alles was het resultaat van heel eenvoudige middelen. Geen enkel
detail is er dat niet functioneel of constructief verantwoord is. Zander enige
opsmuk vormt het reusachtig bouwwerk in zijn soberheid en zijn geheel menselijke verhoudingen een prachtige verschijning op zichzelf. De organisch vloeiende ruimte, de droom van de moderne architectuur, krijgt hier gestalte. Een
geheel nieuw type van stadion is hier geschapen, waarin twee elementaire functies van de grate architectuur worden gerealiseerd: de ruimte brengt mensen
bijeen in een gemeenschap en groepeert die rond het spel.
Dezelfde principes kon Nervi ook in de twee sporthallen toepassen die hij
voor de Olympische Spelen kreeg te bouwen. Voor het Palazzetto dello Sport
(1957), tussen het grote stadion en het Olympisch dorp gelegen, werkte hij
samen met Anniballe Vitellozzi. De kleine sporthal moest dienen voor turnen,
tennis en boksen en zelfs voor toneelvoorstellingen; er moest plaats zijn voor
4000 a 5000 toeschouwers. Het speelveld vormt weer een rechthoek, waarvan
de zijden lichtjes afgerond zijn. De plattegrond vormt daarentegen een cirkel.
Dezelfde problemen welke zich in het groot stelden voor het stadion, keren
hier op kleinere schaal terug; ze warden op een even gelukkige wijze opgelost.
De concentratie van de toeschouwers op het spel wordt hier bovendien in de
hand gewerkt door het licht, dat van achter de toeschouwers op het speelveld
valt van uit een glazen band die ander de koepel rond het hele gebouw loopt.
De tribunes en de omsluitende wanden zijn weer heel sober gehouden. De
koepel heeft echter een hogere vormgeving gekregen. Volgens Nervi's gewone
methode is zij gemonteerd. uit - grotendeels ruitvormige - geprefabriceerde
elementen, welke door middel van betonnen ribben, die ter plaatse gegoten zijn,
onder elkaar en met de stutten verbonden zijn. Boven op de koepel ligt een
dunne, waterdichte huid van beton, bitumen en asfalt; aan de binnenkant liet
men de elementen onbedekt. De ribben lopen over elkaar en vormen aldus een
graciele textuur. De koepel heeft het uitzicht van een grote tent.
Aan de buitenkant bezit de constructie een plastische kracht en een buitengewoon dynamisch karakter. De ronde wand bestaat uit een dubbele schaal.
Zesendertig Y-vormige stutten rijzen schuin uit de grand op. In het punt van
aftakking dragen zij op een loodrechte piiler. Achter dit grootse traliewerk
bevindt zich de ronde omsluitende muur als een tweede wand. Het betonskelet
hiervan is met rode baksteen opgevuld. Boven deze muur loopt een glazen
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band. Heel deze buitenbouw is bewogen door een plastisch spel, een ritmische
reidans waaraan ook de koepel deelneemt. De oorspronkelijke eenheid van
architectuur en plastiek komt hier weer tot uitdrukking.
Rond het Palazzetto ligt een grasveld. Bloemen en struiken bloeien hier in
een bos van betonnen pijlers. Het hele terrein, met het Stadio, het Palazzetto en
het Olympisch dorp, ligt overigens in een proot park met pijnbomen, eucalyptussen en laurieren. De oiganische natuur wordt in de architectuur betrokken.
In 1953 maakte Nervi, samen met zijn zoon Antonio, een project voor een
sporthal voor de stad Wenen. Het werd echter nooit uitgevoerd. Vier jaar later
paste hij, op een kleinere schaal, de ideeen van dit project toe in het Palazzetto
te Rome. Maar het grotere Palazzo dello Sport voor de nieuwe stadswijk EUR
gaf hem in 1960 de kans ze verder uit te werken. De opdracht omvatte verschillende functies: ruimten voor sport, voor toneel en concerten, een zaal voor
16.000 mensen en ten slotte een toneelstellingsruimte voor 'beeldende kunsten.
De architect had zich kunnen laten verleiden door een project dat voor ieder van
deze functies een aparte gesloten ruimte zou reserveren ander een overkoepelend
dak. Nervi wist aan deze verleiding te weerstaan. In een vloeiende en toch
gelede grate ruimte kreeg iedere functie haar deel: de sport, het toneel en de
vergaderzaal kregen een amfitheater, de tentoonstellingsgalerie vond een plaats
in het trappenhuis daar omheen. De plattegrond is een zuivere cirkel, die concentrisch de arena, de toeschouwersruimte en de galerij omsluit. Ook in de
opbouw heerst de cirkelvorm, hij verleent aan de drie rangen van de toeschouwersplaatsen en de vrije koepelrand een horizontale omtrek. Als men zijn
fantasie even laat gaan, kan men zich voorstellen dat de cirkelvorm ook in de
dwarse doorsnede zou geheerst hebben, zodat de kogelruimte zou zijn ontstaan,
waar de architectuur van droomt sedert het Parthenoon. Maar Nervi ging niet
zo ver. De horizontale cirkelvorm wordt voortgezet in de opengewerkte ronde
vormen van het dwarsprofiel, die groeien uit de schaal van het amfitheater en
de segmenten van de sferische koepel.
In deze constructie wordt de eenheid van heden en verleden in de nieuwe
bouwkunst aanschouwelijk. De figuur van het amfitheater stamt uit de bouwkunst van de Romeinse keizertijd, zoals in de vroegere Campanische bouwwerken van dit type ligt de onderste rang van de toeschouwersplaatsen hier ook
in de grond. Het fundament waar de tweede rang met de onderste kant van zijn
schuine balken op steunt, ligt in de grand; verticale betonnen pijlers steunen de
bovenste kanten van die balken. Slechts voor de derde rang, de koepel en het
grote trappenhuis wordt het instrumentarium van de moderne constructie aangesproken. De bankelementen van de derde rang leunen tegen betonnen stutten,
die zich under de last schijnen te krommen en steun zoeken op schuine schoorpijlers. Deze nemen ook de druk van de grate koepel op en ondersteunen de
zoldering van het trappenhuis, waarvan de betonnen draagbalken als de armen
van een weegschaal op een korte trapeziumvormige pijler in evenwicht zweven.
De koepel, die een straal heeft van 50 m, en de plaatsrangen van het amfitheater zijn weer uit geprefabriceerde elementen gemonteerd, volgens de methode welke hij in 1949 reeds had toegepast in de tentoonstellingshal te Turijn en
die we boven reeds beschreven hebben. De reusachtige opengewerkte koepel
draagt zichzelf, ofschoon zij nergens dikker is dan 9 cm. Het geheim van deze
verbazingwekkende constructie ligt niet in de schriele betonnen ribben die de
geprefabriceerde elementen met elkaar verbindt, maar in de structuur van de
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elementen. Daar zij gewelfd zijn, kunnen ze dun zijn en hun zijwanden open
blijven. Ze verliezen daardoor aan gewicht, maar niet aan stevigheid. Het verlies
aan eigen gewicht vermeerdert de weerstandskracht. Wie even experimenteert
met plastische vervormingen van een vlak en b.v. een vel papier op regelmatige
of standen vouwt, vindt al knutselend het principe dat aan de koepel van het
Palazzo dello Sport, een van de koenste gewelven van onze tijd, ten grondslag
ligt. Met de constructieve doelmatigheid gaan bovendien technische voordelen
gepaard: de gewelf de vorm geeft een goede acoustiek; in de open zijwanden van
de elementen is plaats voor de verlichtingsapparatuur.
In het trappenhuis dat rand de toeschouwersruimte loopt, beleeft deze nieuwe
bouwopvatting haar grootste triomf. Een mantel van doorzichtig glas, dat in
grote ruimten tussen rechthoekig geplaatste lijsten gezet is, verleent het een
gladde en transparante buitenwand. De binnenwand bestaat uit twee verdiepingen en is gevormd als een ruimte-doorlatend traliewerk van reusachtige
afmetingen. Het vooruitstekend halve tongewelf van de derde rang overkoepelt
een ruimte die zich onderscheidt van het trappenhuis en er toch in blijft.
De overgang tussen trappenhuis en tribunes is open gelaten. Glazen deuren
en wanden staan er tussen. Spievormige pijlers heffen het onderste ringdek
hoog boven de laatste bank van de derde rang uit. Grote schoorpijlers schermen
de onderste verdieping of en laten ze tegelijk open op de daarboven gelegen
ruimten. Op halve hoogte wordt deze verdieping onderverdeeld door een trapleuning. De bovenste verdieping omsluit de hoogste plaatsen van de derde rang.
Daar wordt de transparante en ruimtelijke netwand herhaald. Spievormige
pijlers heffen de armen van de weegschaal in de hoogte waarop het dek ligt dat
over de tentoonstellingsgalerij en de toeschouwersruimte hangt. Tussen de rand
van de vrij boven het amfitheater zwevende koepel en de schoorpijlers spannen
zich de gebundelde ribben, die, in energieke driehoeken samengeraapt, een
dynamische netruimte vormen boven het hoof d van de toeschouwers. Het plastisch karakter hiervan werkt als een naklinkende echo van het leven dat de
doorzichtige ruimte van de onderste verdieping vult. De halve ton, die de
ruimte-eenheid een open gewelf geeft, vormt met haar geprefabriceerde elementen een eenvoudig relief, de gekromde betonnen stutten zetten een ingehouden spel in gang en de grote schoorpijlers voeren dit op tot een ruimtelijk
drama. In het koele vuur van het structuurprincipe zijn ze vervormd op een
wijze die stereometrisch geen naam meer heeft; zij hebben als het ware de
organische vorm gekregen van menselijke spieren. Hier wordt werkelijkheid
hetgeen lang tevoren reeds was voorspeld door de Engelse fisicus George P.
Thomson: de moderne ingenieursconstructie gaat biologische vormen nabootsen,
een nieuwe wereld wordt geschapen, etherischer dan de werkelijke: een architectonische sprookj eswereld.
Elementen van het Palazzo dello Sport, vooral de pijlers, vinden we terug in
de hal die Nervi bouwde voor de Italia 61-tentoonstelling in Turijn: een reusachtige tent, die aan de afzonderlijke landen de plaats laat om hun eigen
standen en paviljoenen to bouwen. Haar ruimte is zo groat, zo hoog en zo
helder, dat wand en dek niet meer gezien en nog nauwelijks gevoeld worden.
De pijlers staan als sprookjesbomen rand een open plek. Ondanks haar enorme
afmetingen leidt deze constructie een heel eigen architectonisch leven, dat haar
merkbaar onderscheidt van de natuurruimte: een ruimte die gelijkt op een
ingebouwd stadsplein.
58
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In deze bouwwerken, en in nog tal van andere ontwerpen die nooit zijn
uitgevoerd, heeft Nervi zijn middelen en methoden en ook zijn eigen stiil
ontwikkeld. Steeds sterker komt daarin de vruchtbare tegenstelling tot de architectuur van de rechte hoek tot uitdrukking, zoals dat ook bij Le Corbusier
merkbaar is. Nervi is een voorloper van het bouwen met ronde opengewerkte
figuren zowel in de plattegrond als in de opbouw. Hij realiseert ze steeds
in een dynamische plastiek, die haar transparante vormen licht en zwevend in de
ruimte opricht. De ronde vorm en het plastisch dynamisme zijn bij hem als het
ware steen geworden functionele mathematica. In werkelijkheid kan Nervi het
analytisch denken van de ingenieur niet scheiden van de scheppende intuitie
van de architect. Bij het ontwerpen van zijn grootse gebouwen houdt hij steeds
hun functie voor ogen maar tegelijk verloochent hij nooit zijn intultie. De rekenkundige mathematica is niet veel meer dan een controle over een intuitief ontdekte vorm. Nervi maakt waar, dat de creatieve mathematica geen berekening is
maar kunst. Als geen andere architect van onze tijd laat hij zien dat „grate
architectuur niets anders is dan ingenieurskunst die boven alle andere doeleinden
van het bouwen uit ten slotte het hoogtepunt van de schoonheid bereikt". Deze
uitspraak van Nervi kan als een van de grondprincipes van de nieuwe bouwkunst gelden. Maar dan molten we niet vergeten dat de Romeinse ingenieurs,
die in bruggen en aquaducten, in het Colosseum en de Thermen, het fundament
schiepen van de westerse architectuur, reeds volgens hetzelfde principe handelden.

LITERAIRE KRONIEK

Robbe-Grillet
en het labyrint
JOAN TH. STAKENBURG

soldaat ligt zwaargewond in een vreemde kamer te sterven. In zijn
E EN
koortsvisioenen warrelen de gebeurtenissen van de laatste dagen aan hem

voorbij. Steeds weer verhaald onder een andere belichting, met een andere
achtergrond, geven ze grotendeels hun geheim prijs, laat het aanvankelijk verwarde gebeuren zich in grate lijnen tot een enigzins sluitend geheel reconstrueren. Na een verloren veldslag ligt een stad open te wachten op de komst van
de bezetters. De straten zijn besneeuwd en volkomen verlaten. Gedurende enkele opeenvolgende dagen en nachten dwaalt de soldaat door de steeds eendere
straten op zoek naar iemand, aan wie hij een doos met papieren moet overhandigen, afkomstig van een gestorven kameraad; hij vindt de betreffende niet.
Sams is hij in gezelschap van een jongen van een jaar of tien die hem de weg
wijst. Tenslotte wordt hij door binnentrekkende verkenners van de vij and neergeschoten en kan nog overgebracht warden naar een waning waar hij voordien
al iets gegeten had.
Aldus min of meer rechtlijnig weergegeven de inhoud van Robbe-Grillet's
laatste roman Dans le Labyrinthe (Ed. de Minuit, 1959). In de hallucinaties
gaan de verschillende onderdelen van de tocht verbindingen met elkaar aan, die
vaak onmogelijk maken te zeggen wat aan de ijlende fantasie ontleend is, wat
aan feiten die ergens in de tijd thuis horen. In het bijzonder spelen de figuren
op een honderd jaar oude gravure die in de ziekenkamer hangt, door een bezoek aan een café heen, dat tijdens de dwaaltocht heeft plaats gevonden; des
te gereder is de aanleiding hiertoe omdat de plaat een cafêscene voorstelt na
een „Nederlaag bij Reichenfels", zoals ook het Leger waartoe de soldaat hoorde
een nederlaag bij die plaats leed. Wanneer althans het onderschrift van de gravure niet eveneens door de soldaat gefantaseerd is, — een bij Robbe-Grillet
gebruikelijk voorbehoud. Opnieuw heeft hij een werk geschreven, geheel vanuit
het blikveld van een persoon. Thans is deze niet onzichtbaar, zoals in La Jalousie, maar in verdubbeling aanwezig, stervend in bed, zwervend door de straten.
Waan en werkelijkheid spelen door elkaar. Een klein voorbeeld make dit duidelijk. In het begin van het boek staat de soldaat bij een lantaarnpaal, met een
diepe scheur aan de hak van zijn rechterlaars (p. 33). Tegen het slot wordt hij
door een schampschot geraakt, wanneer hij ook zijn dodelijke wonde oploopt
(p. 169). De eerste maal ziet hij dus zichzelf staan, met de keep die de laars
pas later krijgt.
De eentonigheid die het boek kenmerkt, maakt voor een deel de kracht ervan
uit en de bijzonder nauwkeurige beschrijvingen van algemeen bekende zaken
staan in wonderlijke tegenstelling tot hun even hallucinatoir karakter: wat zo
helder wordt waargenomen is niet nader te bepalen naar plaats en tij d, en al
weet men dat er droomelementen doorgevlochten zijn, toch is niet licht te zeggen Welke. Deze klaarheid in het raadselachtige herinnert aan Kafka, evenals
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de nauwkeurige overwegingen van wat wel en niet waarschijnlijk is — zonder
dat er sprake is van directe navolging. De fascinatie van verlaten straten onder
sneeuw, ouderwetse lantaarnpalen, lichtschijn tegen een plafond, brengen de
voorkeuren van de surrealisten in herinnering. Het gehele verhaal is tegelijk
van een meest alledaagse gewoonheid en geheimzinnigheid — als een smalle
scheur in het plafond waarop het lamplicht via een open kap valt, schijnt de
schrijver tot uitdrukking te willen brengen; de dingen verschijnen voortdurend
onder een bevreemdende belichting. De auteur is als de vlieg die de baan van de
lampekap volgt en wiens schaduw ook tegen het plafond geprojecteerd wordt;
zijn geest lijkt het enige bewegende in een dode of ten dode opgeschreven
wereld, die dan ook enkel bestaat binnen de geest van een in doodstrijd liggende soldaat. Een wereld die roerloos te wachten ligt op de komst van het onafwendbare, en waar een futiele reden aangegrepen wordt voor een schijnbaar
zinloze, maar staag volgehouden activiteit. Want terwijI door het hardnekkig
zoeken van de soldaat, dat het, hele boek aanhoudt, aanvankelijk gesuggereerd
wordt dat de doos gewichtige papieren bevat, blijkt uit een soort van epiloog
dat er niets in zat dan de brieven die de gestorven kameraad van zijn meisje
ontving.
Zo lijkt Robbe-Grillet de surrealistische sfeer te verenigen met de absurditeit
van het feitelijke, zoals Kafka dat reeds avant la lettre gedaan had. Bij hem
in ieder geval echter zijn de dingen, de gebeurtenissen, de mensen, kortom al
wat waargenomen wordt, niet meer dan wat ze zijn, en in zich los van iedere
duiding, ten kwade of ten goede; de vraag kan gesteld warden in hoeverre dit
bij Kafka reeds het geval is, — zijn befaamde geheimzinnigheid zou dan opgelost warden in de zin dat er geen geheim is; voor hen die gewend zijn de dingen
als zinvol te zien, is niets geheimzinniger dan dat ze 'outer als zichzelf voorgesteld worden, vooral wanneer subtiel gesuggereerd wordt dat er een verborgen
zin is. Een voorwoord van de schrijver waarschuwt er dan ook tegen in deze
roman iets anders te zien dan een verhaal, en i.h.b. er allegorische waarde aan
toe te kennen. Dit houdt niet meer in dan dat Robbe-Grillet er bewust geen
diepere betekenis in heeft willen leggen. De vraag is nu alleen maar of die toch
niet aanwezig is, dank zij de kracht waarmee de werkelijkheid is gaan spreken.
En dan mag men zeggen: eenvoudige allegorie, neen — aanwezigheid van symboliek, stellig. Hoe weinig de schrijver met zijn waarschuwing de mogelijkheid
van een diepere verklaring afsnijdt, blijkt wel uit de slotzin van zijn betoog:
„De lezer wordt dus uitgenodigd er alleen maar de dingen, gebaren, woorden,
gebeurtenissen in te zien die hem warden medegedeeld, zonder te proberen hun
meer of minder betekenis te verlenen dan in zijn eigen leven of zijn eigen
dood". Hier wordt de aard van de visie op het werk dus afhankelijk gesteld
van 's lezers visie op het leven en elke subjectieve interpretatie van de roman
erkend; meent men dus dat eigen leven en dood een zin hebben en meer zijn
dan een opeenvolging van naakte feiten, dan is men ook gerechtigd aan dit
verhaal een zin te geven. Te meer is dit mogelijk waar Robbe-Grillet evenmin
als wie ook aan de grondpatronen van het menselijk verbeelden ontsnappen
kan.
Een hiervan is het labyrint en het is opmerkelijk dat hierin de gemeenschappelijke grondstructuur van al zijn werken gelegen is. Drievoudig is het labyrint
steeds bij Robbe-Grillet aanwezig: naar de plaats, de tijd en de wijze waarop
verhaald wordt. In het werk voltrekt zich een ontwikkeling van het raadselach-
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tige naast het schier onoplosbare. Een speelse vergelijking zou hier de vertolking van het feit in litteris zien dat er twee soorten steenlabyrinten zijn te onderscheiden: die met en zonder dwalen veroorzakende wegsplitsing 1 ). In zijn
eerste roman 2) Les Gommes kan het raadsel met behulp van de Oidipous-mythe
geheel opgelost warden, in zijn laatste werk, het scenario voor de film L'annge
derniere a Marienbad, wordt ons zelfs afgeraden naar een zin te zoeken. Daartussen ligt Le Voyeur, met de dwaaltochten over het eiland, het tijdsgebruik
dat problematisch is en het gebeuren waarvan de kern is weggelaten, zodat
terecht werd opgemerkt dat de spil van het boek een gat is, een zuigende leegte
als het centrum van een labyrint. Verder La Jalousie, waarin de ordening van de
bananenpalmen van Touter nauwkeurige beschrijving, evenals de plaatselijke
situatie in het algemeen, weer onoverzichtelijk worden, ,een werkwijze die de
schrijver bij herhaling aanwendt (wat hem verweten wordt, maar zijn opzet is),
de jalouzie-voorstellingen willekeurig en vervormend ingrijpen in de tijd en het
vertelde niet te volgen is, zo lang men niet weet dat alles zich afspeelt binnen
de geest van de derhalve onzichtbaar blijvende echtgenoot. Dans le Labyrinthe
spreekt na bovenstaande analyse in dit opzicht wel voor zichzelf.
Het zou geforceerd zijn om vergaande parallellen aan te wij zen tussen het
labyrint zoals dit in de werken van Robbe-Grillet voorkomt en de zin van dit
verschijnsel in oude culturen. Prof. Kerenyi komt op grond van al het door
hem uit vele tijden verzameld.e materiaal, dat zeer verschillende vormen bestrijkt, zoals bouwwerk en dans, hol en tapijt, tot de volgende slotsom: „So
fiihrt uns das Labyrinth unserer Untersuchungen immer zu derselben entfaltungsfahigen („knospenhaf ten") Idee, zum gelebten Urbild der TataEtat Leben — Tod 3)". De saamhorigheid van leven en dood is zodanig dat de dood
het nieuwe leven in zich besloten houdt, dat het leven uit de dood voortkomt,
een grondopvatting die in de Mediterrane culturen algemeen bestaan heeft.
Toch is zelfs op het eerste gezicht in Dans le Labyrinthe niet alle overeenkomst
afwezig. Uiteindelijk leidt de gang door het labyrinth naar de dood (als in Les
Gommes, Le Voyeur en wellicht in La Jalousie), al is hier de dood in Been
enkel opzicht een opgang naar een nieuw leven. Wat echter in dit boek het
labyrinth uitmaakt in 'n veel innerlijker zin dan de wirwar van op elkaar lijkende straten waar de soldaat doorheen doolt, is de betrekking op de tijd: het feit
dat de hallucinaties als kubussen in elkaar geschoven herinneringen zijn, — het
verhaal wordt ander een steeds verder teruggrijpen in de tijd verteld, zodat het
onduidelijke vaak zijdelings belicht wordt door andere op hun beurt in twij felachtige waarheid ingekapselde elementen (p. 185). Allengs komen de wortels
van het verhaal enigzins bloot te liggen, zoals in die scene op het slagveld waar
de soldaat een gewonde makker ondersteunt, in wie we misschien alleen zinvol
de eigenaar van de doos brieven kunnen zien (p. 160). Een onwelwillende
kritiek heeft gesproken van een „mille fois inutile roman" en een bedoeling
mag men de auteur dan ook niet lichtvaardig in de schoenen schuiven, het boek
is allereerst een projectie in de diepte-psychologische zin van het woord, dat
zijn zin in de noodzaak om geschreven te worden vindt. De algemene tendens
nagaande mag men echter zeggen dat alles even onduidelijk — en even onbe1)

K. Kerenyi, Labyrintlistudien, p. 26.

) Voor een uitvoeriger analyse van deze werken, zie Streven, Jrg. XIII, nr. 3.
2 ) Labyrinthstudien, p. 58. Vgl. ook G. Bachelard, La terre et les reveries du repos

(Corti 1948), p. 210 e.v.
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langrijk? — is als de onklaar verlopende scheur in het plafond van de kamer,
die de ijlende sodaat in zijn heldere ogenblikken zo scherp waarneemt. RobbeGrillet is niet enkel een Daidalos, een bouwmeester van labyrinten, maar als
elke mens, en de moderne bij uitstek, tegelijk de gevangene ervan. Het wil me
voorkomen dat in onze tijd het labyrint werd tot een voor de hand liggend
symbool voor de onzekerheid van de mens binnen het leven. Niet wetend vanwaar, waarvoor en waarheen hij leeft — er is geen beeld dat beter dan de doolhof uitdrukt hoe de uit alle verbanden losgeslagen mens het leven ervaart. Zo
is het dan ook bij vele grate modernen aanwezig: Joyce, Kafka. Soms is bij hen
werk tegelijk zelf labyrint. Op de een of andere wijze ligt het opgesloten in de
boeken van hen die de Franse roman zoeken te vernieuwen: Beckett, Claude
Simon, Marguerite Duras. Bij Butor is het eveneens een grondthema dat doorklinkt in al zijn boeken, uitdrukkelijk als mythologisch gegeven (de Theseustapijten in het museum van Bleston) en door de structuren in L'Emploi du
Temps. Het labyrinth was in de antieke culturen een uitdrukking van 'n geloof:
dat ondanks de onzekerheid van het leven en het benomen uitzicht op wat na
de dood is, die beide een fundamentele eenheid vormden, want dat de dood de
doorgangspoort betekende naar een nieuw leven. Bij de moderne auteurs is het
enkel nog maar de uitdrukking van het onzekere leven, dat slechts de zekerheid
kent te eindigen in de dood.
Het viel te voorzien dat Robbe-Grillet tot de film zou komen: opzet en sfeer
van zijn boeken wezen van den aanvang naar dat medium en vorderden tegelijk
een nieuwe filmtaal; in zijn vroegste theoretische beschouwing treffen we aandacht en voorkeur voor de film aan. Dat het scenario voor de film L'annee
derniere a Marienbad (cine-roman, 1961) opnieuw het labyrint als grondstructuur behelst is boven twij fel: de term is een sleutelwoord in het boek en er
komen omschrijvingen van voor als: onmogelijk uit te ontsnappen, vensterloos.
In dit werk komt ook een nieuwe trek van het labyrint-symbool naar voren.
Het leven in het paleis-hotel wordt een dood genoemd, waaruit de minnaar zijn
geliefde redden wil. Ze was de dood nog niet geheel vervallen en hij wil haar
redden naar vrijheid, liefde, leven (p.p. 115, 126, 148 14). Uit het hotel dat
een labyrinth is voert hij deze Ariadne — „u kunt niet weten wat ik moest
doorstaan am bij u te komen" (p. 112) — weg, de klare tuin in, waarin men
schijnbaar niet verdwalen kan; en toch ging zij met hem voor altijd daar teloor
. . . de dood tegemoet? (p. 172, 14). Ook hier wenst Robbe-Grillet zijn fundamentele dubbelzinnigheid niet op te geven.
Het boek, dat niet los te maken is van de nauw erbij aansluitende film, toont
hoe weinig Robbe-Grillet de realist is, waarvoor hij veelal gehouden wordt, en
hoezeer, zoals Bernard Pingaud zegt 4), een dromer. Het is psychologisch ook
te verwachten dat iemand die een zo scherpe kloof stelt 5) tussen mens en buiten-werkelijkheid, teruggeworpen wordt op zichzelf. Niet dat degenen die het
verstrengeld-zijn van mens en natuur aannemen, geen dromers zouden zijn:
alle romantici bewijzen het tegendeel. Maar bij Robbe-Grillet komt duidelijk
van binnenuit de werkelijkheid naar boven, nadat hij elke band met die van
buiten heeft ontkend; zo draagt ze dan ook mythische trekken. Men vergete
4) In Ecrivains d'aujourd'hui 1940-1960.
5) In zijn artikel Nature, Humanisme, Tragedie in de N.R.F. oct. '58, no. 70.
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immers zijn uitgangspunt niet: hij wijst „het oude diepte-sprookje" af, nl. dat
de schrijver door diep te graven het hart der werkelijkheid zou blootleggen; er
is geen „hart" der werkelijkheid, er is enkel oppervlakte. Volgens hem zijn de
dingen de dingen en staat de mens er onherroepelijk buiten. Vandaar dat hij de
natuur — als gemeenschappelijke noemer van mens en wereld —, het analogisch spraakgebruik en de tragedie afwijst. De laatste is immers alleen de sublimatie, de verheerlijking van de kloof tussen mens en wereld, nadat ontdekt was
dat zo de feitelijke toestand is. Vandaar de ernstige bedenkingen die RobbeGrillet heeft tegen de schrijvers van L'Etranger en La Nausee. Want alleen
door de kloof te aanvaarden kan de mens op den duur zijn vrijheid verwezenlijken, ontsnappen aan verslaving en angst. Robbe-Grillet zegt zelf nog de gevangene van het tragisch levensgevoel te zijn, maar hij wil wedden (een echo
van Pascal's pari) dat de mens hier op den duur aan ontsnappen kan. In dit
alles nu lijkt me een persoonlijke reden te liggen waarom het labyrint de grondstructuur van zijn werk uitmaakt en aanvankelijk onbewust, maar blijkens Marienbad steeds bewuster terugkeert.
Een woord dat in zijn beschouwingen steeds weer terugkomt, is er het teken
en de meest conciese samenvatting van: „peut-titre". Misschien is in Marienbad
de redding ten leven, misschien ten dode; misschien kunnen de mensen ontsnappen aan de doem van het tragische. Het verweven-zijn met de wereld, dat
volgens sommigen ethnologen het deel der primitieve mensheid was en in de
participation mystique van Levy-Briihl zijn verste formulering vond, is sinds
lang doorgesneden; steeds meer projecties worden teruggenomen; in de theologie komt de vraag der Entmythologisierung steeds hoger aan de horizon te
staan. Er is een haken naar immer grotere vrijheid, maar over de zich steeds
onafhankelijker dunkende mens valt de schaduw van het oeroude labyrint. Vanuit de geweigerde wereld op zichzelf teruggeworpen ontwaart de mens de dreiging van de doolhof. Waar hij het geheim van de wereld ontkent en haar tot
nut en voorwerp meent te kunnen verlagen, openbaart ze zich in zijn ibinnenste
als een volstrekte verlorenheid. Robbe-Grillet is er de exponent van. In het
weglaten van verleden, naam, verbijzondering voor de personen van Marienbad,
door hun gedrag en verschijning enkel te bepalen vanuit het zo algemene, dat
men spreken mag van verschijningen van het archetypische, toont hij duidelijk
mythenverhaler te zijn. Want nergens vindt men dit karakter van raadselachtigheid, onontkoombaarheid en algemeenheid duidelijker dan in de mythe. Het
spelmotief dat gekoppeld wordt aan de werving, in de spreekwoordelijke verhouding: ongelukkig in het spel — gelukkig in de lief de, is er een ander moment in. Men kan zich niet meer vergissen dan door te spreken van „rijke nietsnutten", zoals .een filmcriticus deed; het geheel is aan elke sociale betrokkenheid
ontheven. De sporen zijn verwaaid, als elders in zijn werk. Onder het gebruikelijk voorbehoud laat zich herkennen: een man, X, mijmert hoe hij voor een
tijd, een vrouw, A, overreedde om het paleis-hotel waar ze verbleef met een
zekere M — haar echtgenoot? — te verla gen en met hem mee te gaan (p. 29).
Hij bereikte zijn doel door de tegenstrevende vrouw er van te overtuigen dat
hij haar een jaar tevoren al ontmoet, goed gekend, ja misschien bemind had. Is
er iets waar van het verhaal? Overtuigt hij haar? Gaat ze om andere redenen
met hem mee? Verzet M zich in ernst tegen het plan? Deze vragen vinden met
vele andere geen antwoord. Vast staat slechts weer dat de kubussen van de tijd,
en daarmee van plaats en gebeuren, over elkaar heengezet zijn en dat de schrij-
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ver ze beurtelings opneemt. Het hele boek gaat dit mijmeren door de ogen van
X voort, onachterhaal'baar maar niet willekeurig (daar zorgt de kunst van de
schrijver voor), momenten van het verleden — werkelijkheid en droom, fantasie, angst — oproepend. Wellicht spelen ook de voorstellingen van de vrouw
een rot — of deze zoals X ze verbeeldde — het is niet na te gaan (p. 14).
Robbe-Grillet heeft zijn werk een lange voorrede meegegeven, waarin het
herhaaldelijk gebruik van het woord „misschien", zoals gezegd, opvalt. Dit
hoeft geen voorgewende onwetendheid te zijn, zoals men licht geneigd is am
aan te nemen. Het wijst er in elk geval op dat Robbe-Grillet deze dingen te
weten voor de toeschouwer van geen belang acht. Wat z.i. wel van belang is,
blijkt met zovele woorden uit de inleiding: dat in de vorm van het kunstwerk
zijn ware inhoud gezocht moet warden. Dat hij een bepaalde langzaamheid
nastreeft, soms iets dat denken doet aan een standbeeld, een opera. Een zuiver
mentale ruimte en tijd wil opbouwen, als in de droom. Tenslotte wenst hij dat
de toeschouwer i.p.v. te begrijpen zich mee laat voeren door de bijzondere
beelden die hij voor zich krijgt; aldus ondergaan zal hij een geschiedenis meemaken, die het meest in overeenstemming is met zijn dagelijks beleven. Het
verstaan willen laat zich evenwel in het leesvertrek nog minder makkelijk het
zwijgen opleggen dan in de bioscoopzaal. Ook als men de luister van het vervoerende 'beeld, waarvan de kracht grater is naarmate het dieper uit het onbewuste afkomstig is, zonder meer en volledig op zich laat inwerken, blijft de
drang het te betrekken in een zinvol verband een even onuitroeibare trek in de
mens als zich bij voortduring in wisselwerking te weten met de wereld buiten
hem, terwijl hij kan leren beseffen dat de natuur tot op de bodem van zijn ziel,
en daar in het 'bij zonder aanwezig is . . . Zoals de schrijver voortgaat ons in
het ene bock na het andere te demonstreren. Er is echter geen twijfel aan of
Robbe-Grillet heeft met dit pendant van zijn letterkundig werk een scenario vol
gedurfde vernieuwing voor de film geschreven.

BUITENLANDSE
KRONIEK

Berlijn, twistappel
tussen West en Oast
DRS. M. PEET

E eerste indruk, die Berlijn op zijn bezoekers maakt, is die van een gewelD
dige uitgestrektheid. Meer dan andere wereldsteden is deze stad zeer ruim
aangelegd, bovendien hebben de verwoestingen van de tweede wereldoorlog
nog meer ruimte geschapen, waarvan men tij dens de wederopbouw een dankbaar
gebruik heeft gemaakt. Groot-Berlijn heeft een oppervlakte van 884 km 2, de
meer centrale stedelijke kern een oppervlakte van 481 km2. Deze getallen spreken pas in vergelijking met andere steden. Zo is Parijs 105 km 2, Amsterdam
171 km2, New-York 829 km2, de provincie Utrecht 1323 km 2. De zone-grens
rondom Berlijn bedraagt 110 km, de sectorgrens, nu de beruchte muur 43 km.
Van noord naar zuid is Berlijn 38 km, van oost naar west 45 km.
Berlijn is een van de Duitse bondsstaten en tevens de grootste stad van
Duitsland. De hoofdstadfunctie heeft het sinds 1945 verloren. Berlijn heeft dus
een staatsbestuur en een stadsbestuur. De stad is verdeeld in 20 afzonderlijke
gemeenten, 13 in West-Berlijn en 7 in Oost-Berlijn. Iedere gemeente heeft zijn
eigen gemeenteraad, burgemeester en eigen gemeentelijke voorzieningen. Boven
dit alles staat een overkoepelend gemeentebestuur en een hoofdburgemeester.
West-Berlijn neemt ongeveer 2/3 van het territorium in met 2,2 miljoen inwoners, Oost-Berlijn heeft 1/3 van de oppervlakte met 1,1 miljoen mensen. Berlijn
is naar Westeuropese maatstaven nog een jonge stad. Tevergeefs zoekt men naar
belangrijke Middeleeuwse bouwwerken. In 1800 telde de stad slechts 170.000
inwoners, maar in 1925 was dit gegroeid tot 4 miljoen. De stad bereikte zijn
hoogste inwonertal in 1939 met 4,34 miljoen; in 1945 was dit gedaald tot 2,8
miljoen, nu in 1962 weer 3,3 miljoen.
Zoals bekend is Berlijn ,een van de meest getroffen steden in de oorlog.
Behalve de bijna totale vernietiging van de regeringsgebouwen en het industrieapparaat werd 1/3 van de woningvoorraad verwoest en konden de Berlijners in
1945 beginnen met het ruimen van 80 miljoen m 3 puin. In de periode van
1945 tot en met 1948 kon er alleen sprake zijn van wat provisorisch herstellen;
pas na de blokkade kan men gaan spreken van de definitieve wederopbouw.
In de periode van 1950 - 1960 zijn er alleen in West-Berlijn al 200.000 nieuwe
woningen gebouwd, werd er 20 miljoen m 2 straat opnieuw aangelegd en werden
107 bruggen hersteld of opnieuw gebouwd.
Een groat probleem in het na-oorlogse Berlijn is het scheppen van voldoende
werkgelegenheid. Voor de oorlog was, grof ingedeeld, 1/3 van de beroepsbevolking werkzaam in de industrie, 1/3 in de functies van het hoofdstedelijke bestuursapparaat en 1/3 in de verzorgende en dienstenverlenende sector. Door het
uitvallen van de hoofdstadfunctie en de verwoesting en ontmanteling van de
industrie telde Berlijn in 1950 nog 300.000 werklozen. In 1961 had men dit
afschrikwekkende cijfer teruggebracht op 25.000. Dit is bereikt door geweldige
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investeringen vanuit West-Duitsland, terwijl ook de Amerikaanse financide
injecties zeer belangrijk geweest zijn en dit nog altijd zijn. Zo is West-Berlijn
momenteel weer de grootste industriestad tussen Parijs en Moskou. Het telt
een 6000 bedrijven met bijna een miljoen werknemers. Berlijn heeft 50%
van de Duitse gloeilampenindustrie, 35% van de filmindustrie, 35% van de
confectie-industrie. Het is de grootste drukkerijstad en heeft de grootste bierbrouwerijen van Duitsland. De electro-technische industrie heeft een grotere
produktiecapaciteit dan die van heel Zwitserland en Oostenrijk samen.
Het grootste economische handicap voor Berlijn vloeit voort uit de politieke
situatie, nl. de geisoleerdheid t.o.v. het Westen in het algemeen en de Bondsrepubliek in het bijzonder.
Deze grootstad is voor zijn verzorging totaal afhankelijk van de aanvoer uit
het westen door een klein aantal, telkens weer bedreigde corridors. Om een
kleine indruk to krijgen van de hoeveelheid aangevoerde goederen voor WestBerlijn volgen hier enige cijfers van 1960:
boter en vetten .
50.000 ton
vlees .
125.000 ton
groente
135.000 ton
...
meel
150.000 ton
.
aardappelen .
200.000 ton
steenkool . .
. 2.500.000 ton
bruinkool . . . . 1.000.000 ton

Daartegenover staat, dat de produktiecapaciteit eveneens geweldig groot is,
maar ook hier speelt de gelsoleerde en verafgelegen ligging een belemmerende
rol. Onderstaande cijfers zijn eveneens van 1960.
West-Berlijn
West-Duitsland
Oost-Duitsland
Buitenland

export
6700 miljoen DM
70 miljoen DM
1220 miljoen DM

import
7280 miljoen DM
180 miljoen DM
890 miljoen DM

7990 miljoen DM

8350 miljoen DM

Het jaarlijkse tekort wordt aangevuld door West-Duitsland en Amerikaanse
hulpverleningsfondsen.
Als kanttekening plaatsen we hierbij dat de totale produktie-capaciteit van
de noordelijke vleugel van de randstad Holland, d.w.z. Amsterdam, Zaanstreek,
IJmond en Haarlem ook ongeveer 8 miljard bedraagt.
Het ligt voor de hand, dat de geweldige uitgestrektheid van de stad een omvangrijk en goed functionerend verkeersapparaat vraagt. Het gehele openbare
vervoer in West-Berlijn is gecentraliseerd in de Berliner Verkehrsgesellschaft.
Men heeft de beschikking over:
— De U-Bahn. Deze ondergrondse spoorweg wordt steeds belangrijker in
Berlijn. Men had de beschikking over een traject van 80 km; 15 km is in aanbouw en nog eens 80 km zijn geprojecteerd. Vele ondergrondse stations zijn
gemoderniseerd en het rollend materieel wordt geleidelijk vernieuwd. De ondergrondse beschikt momenteel over 700 wagons met een verwerkingscapaciteit van
400.000 mensen per dag.
— De S-Bahn. Deze bovengrondse spoorweg is geheel in Oost-Berlijnse
handen. Sinds de definitieve afsluiting wordt deze S-Bahn geboycot door de
West-Berlij ners.
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— Het tramnet beslaat nog altijd een 340 km. Het materiaal wordt echter
niet vernieuwd omdat de tram uit het Berlijnse stadsbeeld gaat verdwijnen. Zijn
functie wordt overgenomen door het zich uitbreidende U-Bahnnet.
— Het autabusnet neemt 1000 km in beslag. Door het uitvallen van de S-Bahn
heeft men de frequentie van de buslijnen belangrijk moeten verhogen en een
aantal nieuwe lijnen moeten inleggen. Berlijn heeft daarvoor een groot aantal
touringcars gecharterd.
Sinds de muur door Berlijn heenloopt zijn deze verkeersnetten afgebroken
aan de sectorgrens en kan men via het openbaar vervoer niet meer van Oostnaar West-Berlijn komen en omgekeerd. Het laatste snufje op het gebied van
verkeersvoorzieningen in West-Berlijn is het doortrekken van enkele Autobahnen tot in het hart van de stad. Grote zesbaanswegen zonder gelijkvloerse
kruisingen brengen het autoverkeer in enkele minuten van de periferie naar het
hart van de stad.
De politieke situatie in Berlijn
Om de huidige toestand in Berlijn goed te begrijpen is een kart terugblikken
op de ontwikkeling van de na-oorlogse situatie bijna onvermijdelijk. Toch kunnen in het kader van dit korte overzicht maar enkele punten aangestipt worden.
Een volledige documentatie over de na-oorlogse geschiedenis van Berlijn vraagt
een boekdeel.
Op het eind van de oorlog werd bij de verdragen van Londen en Potsdam
besloten, dat Duitsland in vier bezettingszones zou worden ingedeeld; de hoofdstad Berlijn verkreeg een aparte status, werd verdeeld in vier geallieerde zones.
De westelijke zone zou vrije toegangswegen krijgen te water, te land en in de
lucht door de Russische bezettingszone. In de periode van 1945 - 1948 warden
de verdragen van Londen en Potsdamm systematisch gesaboteerd door de Russische bezettingsautoriteiten. De spanningen lopen steeds hoger op en WestBerlijn wordt in 1948 geblokkeerd. De toegangswegen vanuit het westen worden afgesloten. In 1948 - 1949 wordt de luchtbrug naar Berlijn georganiseerd.
Er warden een 200.000 vluchten op Berlijn gemaakt. In 1948 is er een communistische staatsgreep in Oost-Berlijn. Sinds dat jaar zijn er in de oostelijke sector
van Berlijn geen vrije verkiezingen meer geweest.
In 1949 wordt de blokkade voor West-Berlijn opgeheven, maar de economische noodtoestand noopt tot drastische maatregelen. In 1950 begint het hulpprogramma van de Bondsrepubliek en van de U.S.A. op gang te komen. De
technische, sociale en economische wederopbouw gaat grootse vormen aannemen. Ondertussen neemt de terreur in de „sogenannte D.D.R." toe. WestBer-lijn bemerkt dit aan de tolheffingen op personen en goederen van en naar
Berlijn op de vrije toevoerwegen, de opheffing van het directe telefoonverkeer
tussen Oast- en West-Berlijn en de liquidering van het buitenstedelijke Berlijnse
grondbezit. In 1953 breekt de arbeidersopstand in Oost-Berlijn los (17 juni
1953), maar de politieke situatie van Berlijn verandert er niet noemenswaardig
door. Na 1953 wordt de welvaart in Berlijn steeds groter. Een uiterlijke manifestatie van deze welvaart is de wederopbouw van het Hansaviertel door een
groep internationale architecten en de voltooiing van de grootste winkelstraat
van Berlijn, de Kurfiirstendamm. De Oostberlijners hebben in deze tijd nog
betrekkelijk vrije toegang tot West-Berlijn en van Westberlijnse zijde worden
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vele faciliteiten verleend om het de Oostberlijners wat aangenamer te maken
en althans tijdelijk ander de druk van het regiem uit te komen. De provocaties
van Oostduitse zij de gaan echter door, waarbij steeds getracht wordt Oost-Berlij n
in de D.D.R. op te nemen en West-Berlijn zoveel mogelijk te isoleren.
Het is in deze jaren dat een steeds groeiende stoet van vluchtelingen uit
Oost-Duitsland het ijzeren gordijn passeert in Berlijn. Dit eiland in de „Rode
Zee" wordt steeds duidelijker de enige uitlaatklep voor de onderdrukte OastDuitsers. Tot 1960 zijn er in totaal 3 miljoen vluchtelingen de Berlijnse sectorgrens gepasseerd. De Sovjet-Unie wil daarom Berlijn tot een vrije stad uitroepen,
waarin noch de Bondsrepubliek, noch de D.D.R. kunnen intervenieren. Tevens
zou dit inhouden dat Berlijn gedemilitariseerd moet warden en dat de vrije toegangswegen tot Berlijn onder beheer van de D.D.R. zouden komen. WestBerlijn antwoordt bij monde van Willi Brandt op deze eis: Berlijn wil geen vrije
stad worden, het wil een vrije stad blijven!
In 1960 volgt de topcanferentie in Parijs, die voordat ze began al mislukte,
zodat er geen oplossing gevonden wordt voor het Berlijnse vraagstuk. De tot nu
toe vrij gemakkelijke passage van de sectorgrens in Berlijn wordt door tal van
maatregelen moeilijker gemaakt. In feite warden West- en Oost-Berlijn al gescheiden door een papieren muur. Van westelijke zijde wisselt men alleen
protestnota's. In 1961 volgt de ontmoeting tussen Chr. en K. in Wenen.
Chroestjow dreigt met een eenzij dig vredesverdrag met Oost-Duitsland en stelt
een ultimatum inzake Berlijn. De oplossing van het Berlijnvraagstuk blijkt
steeds duidelijker verbonden te zijn met het gehele Duitslandvraagstuk.
Op 13 augustus 1961 worden sector- en zone-grens in Berlijn in staat van
verdediging gebracht. De sectorgrens wordt gemarkeerd door Vapo's, russische
tanks, spaanse ruiters en prikkeldraad. Enkele dagen later beginnen Oostduitse
arbeiders onder militaire bewaking de 43 km lange muur te bouwen. De U-Bahn
en de S-Bann warden afgesloten, Oost-Berlijn en West-Berlijn zijn nu definitief
twee aparte werelden.
De muur
Wie een bustocht maakt door West-Berlijn, raakt van de ene kant geimponeerd door het grootse van de wederopbouw en van de andere kant door de
schrille tegenstelling van de eindeloze muur. Het is een ontstellend gezicht met
wat voor een grondigheid de ene helft van de stad hermetisch is afgesloten van
de andere helft. Overal slingert het slordige metselwerk door en over langs.
Straten lopen dood op de muur, gebouwen zijn soms voor driekwart omgeven
door de muur. Stratenlang zijn hele huizenrijen tot de bovenste verdieping
dichtgemetseld, terwij1 het prikkeldraad de bezoeker overal toegrijnst, tot boven
over de nokken van de dagen toe. In de straten langs de muur, vooral in de
volkswijken hangt een beklemmende sfeer. Overal ziet men de Vopo's in hun
vaalgroene uniformen met karabijn of automatisch geweer in de aanslag, overal
de loerende verrekijkers. In de nacht ligt de muur in het koude schijnwerperlicht. Eên rit langs de muur 'evert al een serie navrante impressies:
— Westberlijnse kinderen, in het zonnetje kaatsenballend tegen de muur onder
de loerende verrekijkers van de Vopo's.
— Modefotografen, die de laatste creaties van de modehuizen op de gevoelige
plaat vastleggen met muur en prikkeldraad als „suggestieve" achtergrond.
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— Voormalige drukke verkeersknooppunten, zoals de Potsdammer Platz, die
nu volkomen uitgestorven is, omdat de muur dwars over het plein heenloopt.
— Bloemen en kransen voor de hekken van gesloten kerkhoven, want verschillende kerkhofmuren zijn in de muur opgenomen.
— De eenvoudige gedenktekens van ruw bout en prikkeldraad voor hen, die
hun vlucht naar de vrijheid met de dood moesten bekopen, met daartegenover
de souvenirwinkeltjes, waar alle mogelijke kitschprullen van de muur warden
verkocht.
— Straten, die doodlopen op de muur zijn door de Westberlijners dankbaar in
gebruik genomen als parkeerruimte. Iedere bezoeker van Berlijn wordt met dit
soort beelden geconfronteerd.
Wat betekent deze muur nu in het dagelijks leven van de Berlijners ? Er is
praktisch geen enkel contact meer mogelijk tussen Oost en West, behalve via
een streng gecensureerde post. Familieleden en vrienden kan men niet meer
bezoeken.
De Oostberlijners hebben geen uitwijkmogelijkheid meer, wanneer de druk te
zwaar wordt. Uit enkele gesprekken met Oostberlijners bleek, dat sinds die
noodlottige 13e augustus het regiem weliswaar niet strakker geworden was,
maar door de bijkans hermetische afsluiting werd de druk wel veel zwaarder gevoeld.
De Oostberlijners hebben geen mogelijkheid meer om te werken, te winkelen
of zich te vermaken in West-Berlijn. Alleen via radio en televisie kan men iets
uit het westen te weten komen.
Het kijken en luisteren naar Westduitse uitzendingen ,brengt echter dezelfde
risico's met zich mee als bij ons het luisteren naar de Engelse zenders in de
oorlog. Het wordt voor de Oostberlijners nu steeds moeilijker om mentaal te
ontsnappen aan de totalitaire eisen van het regiem.
Voor West-Berlijn is de muur een permanente bran van verwarring, onzekerheid en provocatie. De muur geeft voedsel aan een soort angstpsychose, waarvan
niet veel te merken is in het openbare leven in West-Berlij n, maar die wel tot
uiting komt in gesprekken met de bewoners. Er bestaat een zekere angst voor de
volgende stap van de communisten. Daarnaast een bittere vastberadenheid, omdat nu de uiterste grens van de Salamischeibenmethode bereikt is. Van de andere
kant vormt de muur de beste propaganda tegen het communisme, die effectiever
is dan honderden artikelen en redevoeringen. Deze anti-propaganda wordt dan
ook ten voile uitgebuit en West-Berlijn brengt de hele vrije wereld naar deze
bedreigde stad om dit te laten zien. In economisch opzicht is er nog geen ontwrichting, maar het tekort aan Oostberlijnse arbeidskrachten wordt pijnlijk gevoeld, alsmede de sinds enkele maanden vrij sterke migratie van Westberlijners
naar de Bondsrepubliek.
Meer dan aoit tevoren is Berlijn met zijn muur het brandpunt geworden van
de spanningen tussen Oast en West in Europa. Indien de muur verdwijnt, doordat Berlijn een vrij stad gaat warden in Russische zin, dan zal deze stad voor de
vrije wereld verloren zijn en zullen 2,2 miljoen mensen slachtoffer van het
communisme worden. Ongetwijfeld zal het communisme een nieuwe gelegenheid tot provocatie zoeken en vinden langs het ijzeren gordijn en zal het spel
opnieuw beginnen.

MISSIOLOGISCHE
KRONIEK

Henri Bruning en
Prof. H. van Straelen
I

PROF. DR. L. ELDERS

1961 publiceerde de heer Henri Bruning een studie van ruim 200
E INDE
bladzijden getiteld Vormkracht en Onmacht der Religie. Missionair chris-

tendom, welke uit een langere inleiding bestaat en uit een reeks hoofdstukken,
die zich alle bezig houden met vragen der missie-methodiek en de ontmoeting
van christendom en andere godsdiensten bespreken 1). Het onderwerp dat ter
behandeling staat is belangrijk, en het is de moeite waard het bock kritisch te
bestuderen. Het bock vraagt te meer om zulk een bepaling van zijn waarde
omdat het van p. 64 tot 93 en van 113 tot 127 en op p. 128 een felle en zeer
persoonlijke aanval richt op pater Dr. H. van Straelen S.V.D., bekend schrijver,
missionaris en kenner van Japan. Tenslotte schijnt me de grate waardering van
de heer B. voor het Oosten, met name voor het boeddhisme, typisch te zijn voor
een bepaalde geestesgesteldheid in het na-oorlogse Nederland.
In de lange inleiding van p. 13 tot 62 ontvouwt B. zijn theorie over de liefde.
Het komt me voor dat in deze inleiding inderdaad beginselen voorkomen welke
de latere conclusies schragen. B.'s visie is in het kort deze: de wezenlijke liefde
voor een christen is die tot de medemens; zodra in diens leven minder zuivere
bedoelingen voorkomen is er geen liefde meer.
Ik zal nu B.'s teksten geven met enkele bemerkingen. Op p. 14 (vgl. ook 24)
lezen we: „God vraagt geen liefde die rechtstreeks op Hem gericht is", en even
verder: „Als de liefde tot de mens het doel is van het (christelijk) leven .".
Aandachtig lezen van het bock heeft me de overtuiging gegeven, dat we hier
geen slippertje van schrijvers pen moeten zien: B. ondergraaft stelselmatig het
formele object van de goddelijke deugden, en het onderscheid tussen goddelijke
en zedelijke deugden, tussen bovennatuurlijke godsdienst en natuurlijke godsdienst. Uiteraard wordt het begrijpelijk dat bij prijsgave van dit alles een oecumene der godsdiensten (p. 209) mogelijk wordt.
Op p. 18 wordt betoogd dat veel van wat we uit liefde menen te doen geen
liefde is, maar een samenstel van allerhand ongecontroleerde driften. De schrijver vermeldt spectaculaire bedrijvigheid, opportunisme, bang zijn Deze
spiritualistische opvatting van de liefde brengt B. er toe op p. 35 te schrijven:
„In de praktijk van het kerkelijk leven speck Christus' meest wezenlijke imperatief generlei rol in feite". En met dergelijke beweringen gaat hij verder (zie
p. 41). Door dit verkeerde begrip van de liefde komt hij er toe deze onjuistheden te schrijven. Het komt me voor dat eenzelfde opvatting hem er toe brengt
zeer streng te zijn t.o.v. missionarissen, met name van Prof. v. S.
Op p. 48 vv. bespreekt B. de opvatting, die hij geenszins deelt, als zou
godsdienst op God gericht en bovennatuurlijk moeten zijn. Hierop antwoordt
de schrijver dat men tot de bovennatuurlijke waarheden van een religie slechts
kan worden aangetrokken, als men haar lagere natuurlijke waarheden heeft
herkend. Hij schijnt hiermee te willen zeggen, dat religie, alvorens geloofsact te
1)

Uitgave Verbum Humanum, Arnhem.
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worden van het bovennatuurlijke, een kenact van het natuurlijke is; „alvorens
een verbinding te worden met God herstelt religie de verbinding van de mens
met zich zelf". Daargelaten dat dit geen antwoord is op de moeilijkheid omtrent
de liefde, kan men het volgende opwerpen: B. gebruikt „religie" hier in analoge
zin. Het is mogelijk dat een natuurlijke religie voorafgaat aan een bovennatuurlijke: St. Thomas spreekt van een noodzakelijke kennis van enkele natuurlijke
waarheden omtrent God. Maar eenmaal bovennatuurlijke religie geworden,
heeft men te maken met een geheel ander fenomeen: de mens leeft dan in en
vanuit een andere wereld. Zijn meest wezenlijke en diepste acten zijn dan rechtstreeks betrokken op God, zoals God is in zichzelf. Vanuit dit gezichtspunt is
er volkomen discontinuiteit tussen natuurlijke en bovennatuurlijke godsdienst.
Het is dan ook geheel onjuist wat B. schrijft: „Religie blijft zich altijd ergens
en op beslissende wijze bewegen binnen het kenbare — het kenbare leven —
zonder rechtstreekse gerichtheid op de wereld van het geloof" (p. 49).
Een ander belangrijk onderdeel van zijn inleiding is B.'s theorie van de waarheid. Op p. 50 schrijft B. n.a.v. Joh. 14, 23: „Niet de waarheid in haar bovennatuurlijke grootheid en goddelijke luister, maar het doen van het kenbare
goede, dat eerste nederige goede waarvan de kennis ons a.h.w. als geweten is
ingegrift, is de bron der waarheid, van alle waarheid". Op p. 58 lezen we: „En
het is vanuit deze kleine voor de mens geheel kenbare.... waarheid dat alle
overige goddelijke waarheid haar vertrekpunt neemt". Hij maakt de waarheid
te zeer afhankelijk van het doen van het goede. Zijn thesis draagt er toe bij het
onderscheid tussen christendom en andere godsdiensten zeer te vervagen. De
stelling kan gevaarlijk zijn en leiden tot een verwachten van het heil van 's
mensen pogen alien. Dit soort beweringen wordt later herhaald (p. 120, 139).
Een niet minder vreemd aandoende stelling staat te lezen op p. 58 van de
inleiding: „De toetssteen voor ons handelen is hier niet dat het in overeenstemming is met een goddelijke wil (die eerst in zijn hoogte.... moet worden ontsluierd), maar dat meest kenbare en onbetwistbare: de wil van de mens aangaande zichzelf". Deze zinsnede moge juist zijn met betrekking tot Mattheus
7, 12, waarnaar het „hier" van de schrijver verwijst, maar in het algemeen is
richtsnoer voor ons gedrag het voorbeeld van Christus, Zijn woorden zoals de
Kerk ons deze voorhoudt; Jesus zelf vraagt keer op keer het onderhouden van
Zijn woorden en geboden, en bedoelde daarmee o.m. zeer concrete aanwijzingen, die de wil van de Vader vertolken.
Alvorens van de inleiding afscheid te nemen zou ik nog een van schrijvers
stellingen willen aanvoeren, die ditmaal in vraagvorm is neergeschreven: de
mens zou op elk gebied tot sublieme dingen in staat zijn; hij zou daartoe in
staat zijn zonder „speciale" genaden d.w.z. zonder andere genaden dan zijn
natuurlijke vermogens (p. 24). Het is inderdaad katholieke leer dat de mens
zonder de hulp der genade zekere goede daden kan stellen en zonden, afzonderlijk beschouwd, kan vermijden. Maar dat de mens op zedelijk gebied tot
sublieme dingen in staat is, d.w.z. zonder de hulp van Gods genade over meerdere jaren een steeds groeiende volkomenheid van goedheid en rechtvaardigheid
zou kunnen bereiken, is geenszins in overeenstemming te brengen met Romeinen
7, 14-25, Denzinger 105, Tridentinum sess. 5, can. 1; sess. 6, cap. 1, can. 5.
Inderdaad, wanneer we steeds de katholieke leer over de noodzaak der genade
voor ogen hebben, wordt het problematisch, of het boeddhisme duizenden
mensen zedelijk tot ongekende hoogte heeft kunnen opvoeren.
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In het eerste hoofdstuk van zijn werk bestudeert de heer B. dan de doorsnee
missionarisspiritualiteit, en wet aan de hand van het Aziatisch Dagboek van
Prof. Dr. H. van Straelen S.V.D. Schrijver valt verschillende passages in dit
dagboek scherp aan, en veroordeelt ten sterkste de mentaliteit van waaruit het
geschreven is. Zoals uit volgende hoofdstukken moet blijken, is de heer B. voorstander van een missioneringsmethode, welke in studie van de verschillende
godsdiensten zou bestaan, in een nederig voorleven van het christendom te
midden van het heidendom, zonder verwachting bekeringen te maken. Als ik
het goed zie, heeft dit eerste hoofdstuk tot doelstelling het terrein voor te bereiden voor het uitwerken van zijn nieuwe missiemethode. Het is schrijvers goed
recht suggesties te doen aangaande werkwijzen bij het apostolaat onder de heidenen, maar het is diep te betreuren dat hij dit doet via een zo persoonlijke
aanval op een missionaris. Zoals men b.v. lezen kan op p. 74 tot 78 zou p. v. S.
een blijmoedige utilitarian zijn, die overal in de wereld iets wil „doen", maar
wie het ontbreekt aan werkelijke diepgang; hij zou niet de aangewezen man zijn
om aan het bekeringswerk onder volken in vreemde culturen deel te nemen; p.
v. S. zou een aangenaam bestaan als wereldreiziger leiden, en veel te grof zijn
om van de subtiele diepten der Japanse ziel iets te verstaan 2).
Alvorens enkele punten uit dit hoofdstuk afzonderlijk te bespreken zou ik
twee zaken willen opmerken: a. wie is eigenlijk p. v. S. ? b. op wat voor gegevens baseert zich de heer B. ? P. v. S., in 1903 geboren, studeerde rechten, besloot in het Gezelschap van het Goddelijk Woord te treden; na zijn priesterwijding in 1932 was hij enkele jaren leraar aan het seminarie te Uden, vertrok
toen naar Japan, waar hij dan onafgebroken tot 1942 verbleef. Deze eerste
periode was een tijd van ingespannen arbeid, van uitgebreide studie van taal,
yolk, land en godsdienst, van apostolaat; het was ook een tijd van ontberingen,
van een leven ander condities, waarvan de meesten in Nederland nu geen voorstelling hebben. Na uitwisseling als geinterneerde midden in de oorlog volgen
voortgezette studies aan de universiteit van Cambridge, en na de oorlog uitgebreide spreekbeurten in Europa en Amerika; vanaf 1949 verbleef p. v. S. vrijwel onafgebroken in Japan, ditmaal als hoogleraar aan de Nanzan-universiteit;
in de zomermaanden maakte hij enkele malen Europa-reizen. In al deze jaren
verschenen van zijn hand meer dan twintig boeken, meestal betrekking hebbende op de cultuur van Japan, zijn godsdiensten, missionaire methoden, enz. Oak
is p. v. S. schrijver van meer dan 100 wetenschappelijke artikelen, afgezien van
talloze publikaties van meer journalistieke aard in kranten en tijdschriften 3).
Het Aziatisch Dagboek neemt in zoverre een afzonderlijke plaats in, dat het
een verzameling van overpeinzingen is die de auteur de moeite van het opschrijven waard vond. Het zijn zijn geheel persoonlijke meditaties en theorieen, naar
aanleiding van gebeurtenissen en ontmoetingen. Indien nu de beer B. deze
genomen had voor wat ze zijn, dan had hij er hoogstens een gevolgtrekking uit
2) De reizen van p. v. S. zijn meestal voor internationale congressen of voor gastcolleges aan diverse universiteiten, waarvoor hij herhaaldelijk uitgenodigd wordt,
zowel in Frankrijk, Engeland als Amerika. Drie van zijn boeken warden er momenteel aan 's werelds grootste universiteiten gebruikt, vandaar die uitnodigingen. En wat
die grofheid betreft, hij telt onder zijn Japanse vrienden vele kunstenaars en esthetici
van naam, met wie hij samen Japanse gedichten leest.
3) Verwondert het de heer B. niet, dat p. v. 'S.'s manuscripten grif aangenomen
worden door uitgevers van wereldformaat, zoals Brill, Casterman, Desclee de Brouwer, Herder, Echter, Ediciones Euramerica, Maruzen, Kyobunkan e.a.?
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kunnen maken omtrent wat een missionaris die in een vreemd land leeft, in zijn
hart nu eigenlijk denkt, en de moed heeft te publiceren. Evenwel, zonder enige
aandacht voor het eigen karakter van dit literair genre behandelt hij het als een
soort katechismus van verdorven missionarismentaliteit, en hij doet schromelijk
de waarheid te kort 4). Ik wil niet zeggen dat alle formuleringen van het Dagboek even gelukkig zijn, of dat alle missionarissen die in Japan arbeiden alles
onderschrijven wat p. v. S. beweert, maar het is mijn persoonlijke ervaring uit
gesprekken met tientallen missionarissen dat er een soort innerlijke overeenstemming bestaat in de opvattingen over vele aspecten van het leven in Japan.
Van p. 65 tot 68 bespreekt B. wat p. v. S. schrijft over de vaagheid van de
Japanse wijze van denken en uitdrukken, naar aanleiding van een Japans gedicht. B. tracht aan te tonen dat er zoiets als muzikale poezie bestaat, waarin de
betekenis der woorden wijkt voor het sentiment dat ze oproepen. Niemand zal
dit betwisten, maar de vraag die beantwoord moet warden is deze: is er in het
Japanse denken, en dus in de taal, groter vaagheid, meer gevoel dan in het
Westers denken? Zo ja, waarom, en welke is onze waardebepaling? In het kort
zou ik hierop dit willen antwoorden: de Japanse taal is agglutinerend, beschikt
over een grate rijkdom van woorden om concrete aspecten der dingen aan te
duiden, maar het abstracte is veel moeilijker toegankelijk; causale betrekkingen,
handelende persoon enz. blijven in het normale taalgebruik uiterst vaag, ofschoon men .bij bijzondere gelegenheden deze wel kan uitdrukken met behulp
van omschrijvingen. Heeft men met Japanners te doen dan stelt men dikwijls
vast dat hun gedrag gedeeltelijk bepaald wordt door motiveringen welke zijzelf
niet rationeel verwerken, motiveringen welke onder de drempel van verstandelijk inzicht blijven. Men stelt ook algemeen vast welk een enorme opvoedende
waarde het christendom heeft, doordat het in het innerlijk verstandelijk en
zedelijk leven der gelovigen een grate mate van klaarheid, eenvoud en zekerheid brengt, die er eerst niet waren. De Japanse taal is een slecht vehikel voor
het uitdrukken van meer abstracte gedachten; dit wordt bevestigd door het ontbreken van enige filosofen van formaat. B. noemt weliswaar de schrijver Suzuki,
maar diens poetische ontboezemingen hebben met werkelijke wijsbegeerte niets
te maken. Overigens zou B. er goed aan doen er zich rekenschap van te geven
dat de heer Suzuki het contradictie-princiep loochent, maar toch even vrolijk
verder schrigt; men hoeft nu eenmaal niets au serieux te nemen 5). Ik geef
gaarne toe dat het Japans een schone taal is, die bepaalde stemmingen als Been
andere kan oproepen. Men bedenke echter dat waarheid en schoonheid slechts
dan aspecten van eenzelfde zaak zijn, als ze op hetzelfde niveau liggen; het is
goed mogelijk dat de sensitieve waarheid en schoonheid van de Japanse litera4) Er staat heel duidelijk in de inleiding, dat het Aziatisch Dagboek korte aantekeningen bevat die neergeschreven werden, als er gewacht moest worden op trein,
bus of telefoonaansluiting of tijdens een reis of na wat spitten. Heeft de heer B. dan
nooit de meer wetenschappelijke werken van p. v. S. gelezen?
5) De heer B. vindt het vreemd, dat p. v. S. in plaats van verder naar Suzuki te
luisteren maar liever gaat spitten. Hij vergewisse zich er echter van dat Aristoteles
reeds schreef dat je met zulke mensen niet kunt praten: „zo iemand is niet beter dan
een plant" (Metaphysica 1006 a 14-15).
Voor een meer populaire weerlegging van Suzuki leze men: The Lotus and the
Robot van Arthur Koestler. Twee maanden geleden verscheen in de Japan Times
een wel zo armzalig verweer van Suzuki, dat iedere aandachtige lezer de overtuiging
kreeg van de juistheid van Koestlers woorden. Verschillende Japanse Zen-boeddhisten
staan zeer sceptisch tegenover Suzuki's „denken'', zoals mij bleek uit vele gesprekken.
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tuur groot is, maar dat wat voor ons de eigenlijke waarheid is, wordt er nauwelijks door beroerd. Het kan ook gebeuren dat een eenzijdige ontwikkeling van
wat ik de waarheid der zinnen zou willen noemen, de pas afsnijdt naar de werkelijke waarheid, die de mens moet gaan zoeken vanuit de diepste vragen, die
uit zijn geestelijke existentie opwellen. Het klinkt bepaald alarmerend als B.
schrijft dat het Aziatisch denken er nooit voor teruggedeinsd is zich de volstrekte eenzaamheid van het menselijk leven bewust te zijn: dit schijnt nl. te beduiden dat het Aziatisch denken geen weg tot de Ander, die God is, heeft gevonden. Een denken dat de „volstrekte eenzaamheid" der mensen proclameert is
niet alleen onjuist, maar levensgevaarlijk en zou met meer recht uit de maatschappij gebannen moeten warden dan de dichters volgens Plato.
Op p. 69 noteert de heer B. dan enkele kenmerken van het Oosters denken,
dat nl. „het geen gedachten denken, juist de Oosterse manier van denken is".
Volgens B. zou p. v. S. hierin de oorsprong zien van alles wat niet juist is bij
de Japanner. Ik zou gaarne van de heer B. vernemen wat hij zich precies voorstelt onder denken zonder gedachten. Bedoelt hij hiermee een buiten- of bovenbegripdenken? Is dit mogelijk? Zo ja, is het dan te verwachten dat iets dergelijks zich bij bredere lagen van een yolk kan voordoen? Of is het wellicht een
begonnen denkproces waarvan de intellectuele inhoud geleidelijk aan vervaagt,
terwijl het sensitieve kennen en zekere affecten de geest in een bepaalde toestand houden? Volgens mijn ervaring in Japan zou dit soort denken wel eens
een denken kunnen zijn met een minimum aan denken, waarin het irrationele
beduidend sterker is dan het rationele.
Even verder op dezelfde bladzijde schrij ft de heer B. dat het boeddhisme een
produkt is van onvervaarde denkkracht, van een nooit aflatend ondervragen van
de werkelijkheid. Deze bewering is volkomen uit de lucht gegrepen en flagrant
met de feiten in strijd. De boeddhisten hebben zich in het Oosten nog niet
eens ondervraagd over de werkelijkheid van Boeddha's leer, over de grondbeginselen; diegenen die met boeddhisten spreken krijgen sterk de indruk dat deze
mensen zich nooit kritisch rekenschap geven of hun positie wijsgerig houdbaar
is, of de werkelijkheid een pluriforme interpretatie toelaat of niet.
Om dit punt of te sluiten: degenen die in Japan leven zullen het met p. v. S.
eens zijn, dat er hier op velerlei gebied een grote vaagheid heerst en irrationele
momenten sterker meespreken dan elders. Men ziet dit op wetenschappelijk
gebied, op sociaal gebied, op administratief gebied.
Op p. 70 schijnt B. te weerleggen wat hij zelf op de vorige pagina schreef
over de onvervaarde denkwoede van het boeddhisme. Hij citeert nl.: „Ihr
braucht nicht die Wahrheit zu suchen; hurt nur auf, Ansichten zu haben".
Gezien de toestand waarin het mensdom zich bevindt, zou het wel zeer bevreemdend zijn als men de waarheid zou kunnen vinden zonder er naarstig naar te
zoeken. In dit verband werkt het bepaald komisch B. Pascal te zien citeren
(diens woord over de ontoereikendheid van ons denken), terwijl het hele leven
van Pascal — in klare tegenstelling tot dat der boeddhisten — een pogen is om
de waarheid, voor zo ver toegankelijk, steeds helderder te formuleren. De heer
B. moge bedenken dat het „niet-weten" van het Westen iets geheel anders is
dan dat van het Oosten. Indien men over moeilijke onderwerpen gaat schrijven
moet men eerst de kunst leren onderscheidingen te maken.
Pp. 74-78 brengen ons dan weer een scherpe aanval op p. v. S. Uit wat deze
zegt over drie of vier groepen van mensen (boeddhisten, romanschrijvers, wijs-
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geren als Heidegger en enkele christelijke auteurs) distilleert de heer B. een
theorie over p. v. S. Maar zou de heer B. zijn niet al te fraaie conclusie nu niet
eerst eens met de werkelijkheid hebben kunnen confronteren? Als hij de werkelijke v. S. had gekend, zou hij gezien hebben dat zijn gevolgtrekkingen uit de
Dagboek-teksten geen steek houden. Het is te betreuren dat de inleidende verhandeling over de christelijke liefde de heer B. niet tot enige voorzichtigheid
heeft gestemd. Het komt me voor dat het niet toetsen van theorieèn aan de
werkelijkheid een wezenlijk bestanddeel van het denken van de heer B. is.
Alvorens te betwisten wat iemand, die meer dan twintig jaar in een land leeft
en een inmense literatuur over dit land en zijn cultuur heeft verwerkt, schrij ft,
had de heer B. wellicht wijs gedaan eens enkele jaartjes hierheen te komen, en
zwijgend zich te verdiepen in het Oosters leven.
Er zijn veel manieren om personen en zaken te beoordelen. 1k kan b.v. iemand
als Heidegger zien als een exponent van zijn tij d, als een tragisch symbool van
de Westerse mens, die met het atheisme voor ogen voor de afgrond van het
niets staat. Er is ook zo iets als een oordeel van de sensus fidei, een oordeel
over de mens die zijn geloof heeft verloren, dat Heidegger afmeet tegen de
dimensie van het kruis van Christus. Wat ik hier over Heidegger schreef kan
ook toegepast worden op anderen als Simone de Beauvoir. Nu kan men wel bij
voorbaat verwachten dat men in het dagboek van een missionaris ontboezemingen zal vinden, waarin hij personen en zaken afmeet tegen de ontzaglijke en
ook vreeswekkende werkelijkheden van het geloof, voor welks verkondiging hij
werkt. Het is merkwaardig dat men afwijzende oordelen over eigentijdse heidense filosofen zeer talrijk aantreft bij de Vaders en andere geestelijke schrijvers. P. v. S. staat hier dus waarschijnlijk in de grote stroom van de traditie,
zonder dat men daarom al zijn opmerkingen nu even geslaagd behoeft te vinden.
Pp. 79 en 80 spreken over de religies in Japan. Nogmaals ! bij irrationele
phenomena als praktisch al deze religies zijn, lijkt het me volstrekt onmogelijk
voor de heer B. om hierover ook maar iets van enige waarde te schrijven, als hij
niet zelf langdurig hiermee in contact is geweest. Betrouwbare literatuur hierover bestaat niet. Overigens moet men bedenken dat dergelijke literatuur over
deze godsdiensten (en dit geldt ten dele ook voor die over het boeddhisme)
niet beoogt om de waarheid te vertellen, omdat het waarheidselement nu eenmaal uiterst gereduceerd is; het komt er op aan bepaalde ervaringen op te roepen. Men kan nu eenmaal niet geloven wat eventuele vertegenwoordigers er
van zeggen of schrijven, omdat het idee van objectieve voorlichting onbekend
is. (Over het ontbreken van de objectieve werkelijkheid in het denken van de
Japanners zie Hajime Nakamura, The ways of Thinking of the Eastern Peoples,
pp. 307, 471, 483, 584. Tokyo, 1960). Met kan het opkomen van al deze religies wellicht beschouwen als een teken van grote bewogenheid, zoals er was in
het Romeinse Rijk van 100 tot 200 na Chr., maar vanwege het uitermate primitieve karakter er van kan men als missionaris slechts bidden dat deze hele godenkraam spoedig verdwijnt.
Op p. 80 moet p. v. S. het ontgelden, omdat hij zou geschreven hebben dat
Japan geestelijk het armste land ter wereld is. Volgens de heer B. kan men het
terecht het Hellas van het Oosten noemen (p. 68). Allereerst moet ik hier de
heer B. corrigeren: deze woorden zijn niet van p. v. S. afkomstig, maar van een
zeer prominente Japanse bisschop. Het is wel zeer bedenkelijk dat de heer B.
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dit punt verzwijgt 6). Het moge me vergund zijn aan te duiden in welke zin
men dit gezegde moet interpreteren: als we waarheid tot richtsnoer maken bij
een appreciatie van een cultuur, dan heeft Japan inderdaad geen noemenswaardige wijsbegeerte of wetenschap voortgebracht. Ontegenzeggelijke prestaties
op het vlak der schone kunsten schijnen het y olk niet open gemaakt te hebben
voor verlangen naar waarheid. Na een eeuw-lange beroering met het christendom is er nog nauwelijks een verlangen naar de objectieve waarheid te bespeuren ander de meesten. Japan is wellicht een van de landen waar God het verste
afwezig is, althans te oordelen naar mensenmaat. De bewering van de heer B.
dat Japan het Hellas van het Oosten genoemd zou kunnen warden, is wel zo
met de feiten in strijd, dat men hierover nauwelijks nog hoeft te spreken. Japan
heeft nl. constant haast al zijn vormen van culturele expressie overgenomen, in
plaats van deze zelf te scheppen.
Van p. 80 tot 86 wordt dan de vraag van zonde- en schuldbesef besproken.
Oak hier had de heer B. er goed aan gedaan eerst eens iets te bestuderen over
het schuldbesef en zondebegrip in de verschillende culturen. Hij had in wetenschappelijke vakliteratuur wellicht gevonden, dat in Japan oorspronkelijk het
woord zonde geen moreel vergrijp maar een overtreding van conventie, verder
oak een bezoedeling en ongeluk beduidt. Dit is op zich niet bevreemdend, daar
het zondebesef bij alle volken aanvankelijk uiterst rudimentair was (zie het
artikel „Sin" in Hasting's Encyclopedia for Ethics and Religion). Nu is het de
grate vraag of momenteel onder de brede lagen der Japanse bevolking dit nog
het geval is. Het antwoord zal gedeeltelijk afhangen van de vraag of men in
Japan onderscheid maakt tussen een zedelijke en een fysieke orde; of men een
sterk ontwikkeld persoonlijkheidsbesef heeft, of dat men nog zeer groepsgebonden denkt; of het animisme nog zeer levendig is, enz. Een studie van al deze
vragen heeft mij er toe geleid te concluderen dat het zondebesef in de strikte
zin van het woord hier niet sterk ontwikkeld kin zijn. Missionarissen met grate
ervaring in de zielzorg bevestigen deze conclusie.
Op p. 86 spreekt B. van een waardering van het christendom voor andere
godsdiensten. Nu zou de heer B. grate moeilijkheden hebben voor deze stelling
getuigenissen in onze traditie te vinden. De weinige moderne auteurs die hij
citeert, leggen theologisch gezien hier hoegenaamd geen gewicht in de schaal.
P. 87 verwijt p. v. S., dat deze voor de bekering van Japan veel verwacht van
een doordringing van Japan met Westers cultuurgoed. De heer B. onderzoeke
eens of wellicht niet een belangrijke groep missionarissen zo denkt, door jarenlange confrontatie met de feiten tot dit inzicht gebracht. Als ik het goed zie is
p. v. S. geleidelijk van een aanvankelijk sterk geprononceerd acculturatie-standpunt tot dit inzicht gekomen. Welke feiten spreken er voor? Zoals de heer B.
later schrijft, gaat er een praeparatio evangelica aan de komst van het Godsrijk
vooraf. Nu zou het kunnen zijn dat de Japanse cultuur zoals ze momenteel is,
deze praeparatio mist en dat een infiltratie van vaak materialistische Westerse
waarden deze voorbereiding in gang zet. Deze theorie is zeer wel te verdedigen.
Ik verwijs naar mijn studie Eglise et Cultures in: Nouvelle Revue de Sciences
Missionnaires, 1962, pp. 1-28.
6 ) Een dergelijke onedele manoeuvre komt meerdere malen voor, waar v. S. zgn.
geciteerd wordt, terwijl het uitspraken van anderen zijn. Zie p. 79.
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Zang slepende crisis in het Zuid-Oost-Aziatische Laos, grenzende
E ENaanreeds
Vietnam en Thailand, dreigde in de afgelopen maand tot een ernstige

situatie uit te groeien. Reeds het vorig jaar werd hier geprobeerd een regering
te vormen, waartoe de leiders der neutralistische partij, Soevanna Phoema, der
communisten, Soevanna Vong, en van de Westersgezinde groep, Boen Oem,
talrijke besprekingen voerden. Ook de 14-landenconferentie te Geneve, under
voorzitterschap van Engeland en Rusland bemoeide zich met de kwestie en
deed in december, na veel moeilijkheden te hebben overwonnen, een beroep op
de 3 Laotiaanse prinsen om een politiek akkoord tot stand te brengen en een
gezamenlijke delegatie naar Geneve te zenden. Verder was Laos een der weinige
— zo niet het enige — punten, waarop Chroestsjef en Kennedy tijdens hun
ontmoeting in Wenen vorig jaar tot overeenstemming wisten te komen: het zou
nl. onafhankelijk en neutraal moeten zijn. Alle pogingen echter om een coalitieregering van de drie partijen o.l.v. Soevanna Phoema te vormen mislukten tengevolge van de tegenwerking van Boen Oem, die voor zijn partij de departementen van binnenlandse zaken en van defensie opeiste.
De V.St. hadden alle reden om te voorkomen, dat Laos opnieuw het terrein
werd van een communistische opmars, daar dit groat gevaar zou opleveren voor
de Westerse regeringen in Z.-Vietnam en in Thailand en bij verloren gaan van
deze gebieden voor geheel Z.-0.-Aziè, zij oefenden daarom al hun theoretische
en praktische overtuigingskracht uit om Boen Oem te dwingen, maar zonder
resultaat. Wel werden de besprekingen tussen de drie leiders te Geneve voortgezet en kwamen er berichten, dat er een algemene overeenkomst over de vorming van een regering van nationale eenheid was bereikt, maar einde januari
braken er gevechten uit tussen rechtse en communistische troepen rand de N.W.
gelegen stad Nam Tha en Boen Oem weigerde verder te onderhandelen, zolang
de strijd, waarvan beide partijen elkaar de schuld gaven, voortduurde. Opnieuw
poogden de V.St. de rechtse leiders tot een akkoord te dwingen en zelfs verklaarde de onderminister van buitenlandse zaken, Averell Harriman, dat de
verantwoordelijkheid voor een eventuele hervatting van de oorlog geheel zou
berusten bij de rechtse Laotiaanse groep, maar Boen Oem liet tegen de zin van
de V.St. het garnizoen van Nam Tha versterken en lokte zo als het ware een
nieuwe aanval van de Pathet Lao uit. Deze volgde op 3 mei en na enige dagen
was vrijwel geheel N.-Laos in handen der communisten. De laatsten schonden
hiermee de wapenstilstand, die vorig jaar was gesloten, maar de eigenzinnige
houding van Boen Oem was hiervan de oorzaak. De V.St. kwamen nu in een
uiterst moeilijke positie, daar zij niets voelden voor de politiek van de rechtse
partij, maar zich niet de weelde konden veroorloven deze een totale nederlaag te
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laten lijden. Er werd besloten om Boen Oem Been rechtstreekse hulp te geven
om hem zo verder onder druk te zetten, maar wel werden er maatregelen genomen om de communisten duidelijk te maken, dat men bereid was om een verder
opdringen in de naburige landen gewapend tegen te gaan. Daarom werden na
overleg met de regering aldaar Amerikaanse troepen gestuurd naar Thailand,
terwiji een beroep werd gedaan op de andere leden van de ZOAVO am eveneens troepen te zenden ter verdediging van dit ZOAVO-lid. Dit schijnt in elk
geval het succes te hebben opgeleverd, dat Boen Oem aan de eisen van de V.St.
toegaf. Op 30 mei verklaarde men zich in Vientiane bereid de neutralistische
Soevanna Phoema de leiding over te laten en of te zien van beide genoemde
departementen.
Oak een ander Z.-0.-Aziatische kwestie kwam sterker op de voorgrond. Op
26 april begon Indonesia een serie luchtlandingen in N.-Guinea, die, zoals de
Indonesische regering op 29 mei toegaf, werden uitgevoerd door geregelde
Indonesische strijdkrachten. Nederland sprak reeds op 4 mei in een brief aan
de V.N. van agressie, maar achtte het nog niet nodig am een bijeenkomst van.
de Veiligheidsraad bij een te roepen. Op 16 mei volgde een nieuw Ned. protest bij de V.N.; hierin verzocht de regering de Quay om stappen te nemen am
de Indonesische agressie te beeindigen en waarnemers te zenden am zich van
de feitelijke situatie op de hoogte te stellen, terwijl zij tevens verklaarde alle
medewerking te zullen verlenen am tot een rechtvaardige oplossing van het
geschil te komen, daarbij verwijzend naar de V.N.-dekolonisatie-resoluties van
december '60 en november '61. Inwilligen van het eerste verzoek zou echter
vlg. Oe Thant betekenen, dat hij partij koos in het geschil en derhalve deed
hij een beroep op beide partijen alle agressieve daden achterwege te laten; het
zenden van waarnemers achtte hij alleen mogelijk als oak Djakarta hierom
vroeg; tegelijkertijd deed hij een dringend beroep op beide partijen om de besprekingen op basis van het plan Bunker te hervatten.
Elsworth Bunker trad begin april als bemiddelaar op bij de besprekingen
tussen Nederland en Indonesia over het samenstellen van een agenda voor
onderhandelingen over N. Guinea. Met steun van de Amerikaanse regering
stelde hij een plan op als basis voor deze besprekingen, maar dit plan bleef
geheim. Vlak voor de debatten in de Tweede Kamer over de regeringspolitiek
t.a.v. N. Guinea op 24 mei gaf de waarnemend secretaris-generaal der V.N.
toestemming tot publicatie en .bij deze debatten bleek, dat het plan op aandrang
van den Haag op een punt gewijzigd was om tegemoet te komen aan de Nederlandse verlangens om voldoende garanties te hebben voor het zelfbeschikkingsrecht der Papoea's. De voornaamste punten zijn: het gezag over West
Nieuw Guinea zal tijdelijk warden overgedragen aan de V.N.; met tijdelijk
wordt bedoeld een periode van niet minder dan een en niet meer dan twee
jaar; in het eerste jaar wordt het gezag uitgeoefend. door neutraal personeel,
dat in het tweede jaar vervangen wordt door Indonesische functionarissen.
Binnen een nog te bepalen aantal jaren zal de Papoea-bevolking de gelegenheid
krijgen om een vrije keuze te doen; regelingen hiervoor zullen door de Indonesische regering worden getroffen met behulp van de V.N.; de Ned. regering
gaat hiermee akkoord mits zij bij de voorafgaande onderhandelingen voldoende
garanties verkrijgt voor het zelfbeschikkingsrecht der inheemse bevolking.
Bij de debatten in de Tweede Kamer bleek verder, dat de Ned. minister van
Buit. zaken, mr. Luns, tijdens de NAVO-bijeenkost op 5 mei te Athene met
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zijn Amerikaanse collega, Rusk, ook over N. Guinea had gesproken en dat
beiden overeen waren gekomen om aan Oe Thant mede te delen, dat Nederland
bereid was „alle aspecten van het plan Bunker te bespreken mitsgaders alle
andere onderwerpen, welke een der partijen relevant zou achten". De avergrate meerderheid van de kamer vroeg naar het waaram van deze amslachtige
formule en waarom men niet gewoon het geamendeerde plan als basis voor
onderhandelingen had aanvaard. Min. Luns zag in de formule een soort veiligheidsklep voor het geval Nederland niet voldoende garanties voor het zelfbeschikkingsrecht zou verkrijgen, maar kon geen verklaring geven van het feit,
dat het juist deze ingewikkelde formule was, die het misnoegen van enkele
hage functionarissen van het State Departement had opgewekt. Op aandrang
van de KVP en de AR liet de regering de omstreden formule vallen en verklaarde zij zich bereid het plan Bunker als basis voor verdere besprekingen te
aanvaarden. Een PvdA-matie om het plan Bunker te aanvaarden werd verworpen, daar zij de indruk zou wekken, dat Ned. bereid zou zijn N. Guinea over
te dragen aan Indanesie zelfs voordat er voldoende garanties voor het zelfbeschikkingsrecht zouden zijn verkregen. De PvdA, CPN en PSP voelden daar
alles voor, maar de andere partijen niets, ook niet de CHU en de VVD, die
zelfs niet duidelijk maakten, dat zij wensten, dat de regering het plan Bunker
als basis voor verdere onderhandelingen zou aanvaarden.
Op Oe Thants verzoek aan beide partijen om agressie te staken heeft Indonesie geantwoord met een ietwat laat gevanden argument: er kan hier geen
sprake zijn van Indonesische agressie, daar onze troepen zich in eigen gebied
bevinden ! Als deze bewering was gedaan bij gelegenheid van het vlootincident
enige tijd geleden zou men deze vondst kunnen waarderen, nu is men er rijkelijk laat mee. De waarnemend V.N.-secretaris heeft intussen gelijkluidende
telegrammen naar de regeringen in Djakarta en den Haag gezonden om hen te
verzoeken het vuren onmiddellijk te staken am in een gunstig klimaat de besprekingen te beginnen. Of dit zal gebeuren maet echter weer worden afgewacht, gezien het feit, dat de Indonesische minister, Soebandrio, heeft verklaard, dat vlg. Soekarno Nederland nog geen duidelijk en definitief standpunt
t.o.v. het plan Bunker heeft laten horen. Volgende vraag: welk plan Bunker,
het oorspronkelijke of het geamendeerde?
Het agrarische beleid van Mao Tse Toeng heeft geleid tot een grate hongersnood in comm. China; als gevolg hiervan trachtten talrijken de Chinese
heilstaat te antvluchten, hierbij gesteund door de regering, die op deze manier
een aantal ontevredenen wenst kwijt te raken en een ev. opstand te voorkomen.
Peking zal niet nalaten in zijn propaganda voor het eigen yolk gebruik te maken
van het bereurenswaardige feit, dat de regering van de Britse kroonkolonie,
Hongkong, zich genoodzaakt zag maatregelen tegen deze massale intocht te
nemen en zelfs grote aantallen vluchtelingen terug te sturen, daar zij reeds zit
met een overbevolkte stad, waarvan de economie totaal ontwricht zou worden,
als zij nog eens drie kwart miljoen Chinezen zou toelaten. Het W. zou hulp
kunnen bieden en dit ook willen doen: de graanoverschotten van de V.St. zijn
disponibel, maar Mao wenst deze om politieke redenen niet te aanvaarden. De
situatie is zeer ernstig; zij kan leiden tot een opstand tegen Peking en hiervan
zou Tsjang Kai Tsjek gebruik kunnen maken voor een aanval op het Chinese
vasteland, waaruit een internationaal conflict zou kunnen groeien.
Een ogenblik vreesde men, dat tengevolge van de ineenstorting van de New-
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Yorkse beurs een herhaling zou plaats vinden van de gebeurtenissen in 1929.
Op 28 mei zakten de koersen van de industriele aandelen zo sterk, dat een
verlies van 28,5 miljard dollar werd geleden. Als oorzaak noemde men o.a.
het optreden van Kennedy tegen de pogingen van de staalfabrikanten om hun
prijzen te verhogen; anderen beweerden, dat het verschijnsel betrekkelijk normaal was, daar de koersen veel te hoog waren opgelopen t.o.v. de omzetten en
winsten, zodat er nu eigenlijk weinig anders gebeurde dan een zich aanpassen
aan de realiteit; de laatsten stelden, dat de economische situatie in zich gezond
was, en het lijkt erop, dat zij gelijk krijgen, daar de volgende dag de beurs
weer een stijgende lijn vertoonde.
Eerder hadden de V.St. ernstige moeilijkheden met W. Duitsland over de
Amerikaanse pogingen om tot een akkoord over Berlijn te komen met Rusland.
Hun plan omvatte: een internationaal gezagsorgaan, waarin 0. en W. Duitsland
zouden zijn vertegenwoordigd, om de vrije toegang te handhaven; een nietaanvalspact tussen de NAVO en het pact van Warschau; voorkomen, dat het
aantal atoommogendheden toeneemt, en commissies van 0. en W. Duitsers
voor economische en andere contacten tussen beiden. Adenauer verklaarde zich
hier vierkant tegen; hij vreesde, dat dit zou leiden tot de erkenning van de
D.D.R., terwijl hij met Frankrijk bezwaar had tegen het derde punt; een nietaanvalsverdrag vond hij onnodig, daar de NAVO een defensieve organisatie is.
Adenauer achtte zelfs voortzetting van de Amerikaans-Russische besprekingen
zinloos, waarmee hij zich geheel plaatste op het standpunt van de Gaulle. De
deining, die hierop ontstond, bracht enige bezinning; Adenauer retireerde enigszins en met enkele wijzigingen — o.a. zou het internationale gezagsorgaan voor
de controle op de toegangswegen onder supervisie komen te staan van de 4
mogendheden, die in Berlijn troepen hebben en werden de Am. plannen voor
W. Duitsland makkelijker verteerbaar gemaakt. In elk geval zal, vOOrdat er met
Rusland over gesproken kan worden, ook voor dit plan de instemming van de
Gaulle moeten worden verkregen.
Dat het niet gemakkelijk is de Franse president van een eens ingenomen
standpunt af te brengen is de MRP weer eens gebleken. In de mening, dat er
in de Gaulle's opvattingen omtrent de Europese eenheid — waarvoor de MRP
steeds geijverd heeft — iets zou kunnen worden veranderd, hadden vijf leden
van deze partij zitting genomen in het kabinet Pompidou. Op een persconferentie op 15 mei maakte de president de supra-nationale opvattingen belachelijk en zette nog eens uiteen, dat hij — alhoewel de term „Europe des patries"
niet van hem afkomstig was — wel instemde met de bedoeling; hij wilde niet
verder gaan dan een samenwerking tussen zelfstandige staten. De 5 MRP-ministers traden af, maar de partij voelt niets voor een stelselmatige oppositie op
dit i.v.m. Algerije voor Frankrijk nog steeds moeilijke tijdstip. Het aanvullen
van het ministerie gaf Been moeilijkheden.
Op 23 mei veroordeelde het destijds door de Gaulle ingestelde Hoog Militair Gerechtshof ex-generaal Salan, leider van de OAS, niet ter dood; wel werd
hij volledig schuldig gevonden, maar men nam verzachtende omstandigheden
aan en hij kreeg levenslang. Hetzelfde Hof had eerder Jouhaud, voornaamste
medewerker van Salan, ter dood veroordeeld. Dit was een pijnlijk en voor velen
totaal onbegrijpelijk vonnis; voor de Gaulle weinig minder dan een nederlaag.
Maar de opheffing van dit tribunaal na dit vonnis doet de vraag rijzen naar de
J. Oomes
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Frankrijk.
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BELGIÉ

Meestal is men het erover eens dat de regering Lefevre het best geslaagd is
wat haar buitenlandse politiek betreft. Op het ogenblik dat we dit overzicht
afsluiten, verblijft de heer Spaak, minister van buitenlandse zaken en vicepremier, andermaal in de V.S.A. om er in U.N.O.-kringen Belgie's beleid
inzake Roeanda-Oeroendi en Kongo toe te lichten. Zijn voorganger, de heer
Wigny, had destijds vruchteloos getracht bij de Verenigde Naties enig begrip te
vinden voor Belgie's houding in de eerste fase van de crisis na Kongo's onafhankelijkheid. Spaak heeft ongetwijfeld een gelukkiger hand. De omstandigheden zijn echter ook minder ongunstig.
In U.N.O.-milieu's schijnt men b.v. niet bepaald aan te dringen op een overijld vertrek van de Belgische troepen uit de twee mandaatsgebieden die over
enkele maanden onafhankelijk zullen zijn. Men schijnt ook in neutrale landen
thans te aanvaarden dat een te snel vertrek van deze kern van een ordemacht tot
een chaos zou leiden, en niemand in of rand de U.N.O. verlangt dat het bedrijvigheidsgebied van de internationale organisatie overijld zou uitgebreid warden
tot over de grenzen van Kongo. Wat dit betreft heeft de heer Spaak inderdaad
de klippen zeer handig kunnen omzeilen.
Wat Kongo betreft heeft hij de diplomatieke betrekkingen tussen Brussel en
Leo kunnen herstellen, en het driehoeksgeval Belgie-Kongo-Katanga gedeeltelijk
verhelderd. Meer kan er voor het ogenblik niet bereikt warden. De monetaire
toestand van Kongo is hachelijk, en de tegoeden der Belgische maatschappijen
(winsten en andere elementen van hun activa) die ginder geblokkeerd zijn,
dreigen gedeeltelijk weg te smelten met de muntontwaarding.
De Belgische regering zou ongetwijfeld iets willen ondernemen om dit verlies
te beperken. De financiering van de technische bij stand wordt daarenboven tot
ondoelmatigheid veroordeeld, indien er geen nieuwe basis voor een Kongolese
valuta gevonden wordt. De heer Spaak is echter van mening dat de middelen
voor een geldsanering uitsluitend kunnen gevonden warden op een internationaal vlak, en dat die hulp zou dienen gepaard te gaan met een internationale
controle. Men mag inderdaad niet verwachten van de Kongolese regering dat ze
vooralsnog een zuinig begrotingsbeleid zou voeren. Daartoe is ze nog niet in
staat.
M.a.w. Belgie kan eigenmachtig slechts beperkte initiatieven nemen in Kongo, en mag niets ondernemen dat de herstelde harmonie met de vroegere kolonie
in het gedrang kan brengen. Het is in die geest dat Spaak naar de U.N.O. is
afgereisd.
De laatste zaken die hij voor zijn vertrek nog persoonlijk behandelde (op
5 juni, te Luxemburg) hadden betrekking op een juridisch geschil tussen Belgie
en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzake de bevoegdheden
van het Kolendirectorium. Voorlopig zal de desbetreffende wet door Belgie
niet toegepast worden, terwijl de Hoge Autoriteit van de E.G.K.S. aan Belgie
respijt geeft om een oplossing voor te stellen. Aldus werd althans enige tijd
gewonnen door de regering Lelevre, die niettemin met het hele geval erg
verlegen zit.
De wet waardoor het Kolendirectorium opgericht werd, wordt door de Hoge
Autoriteit van de E.G.K.S. onverenigbaar geacht met het statuut van de Ge-
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meenschap. Sedert geruime tijd was dit bekend, maar einde april trad het geschil
op de voorgrond. Men zou ongelijk hebben er een partijzaak van te maken. De
wet draagt weliswaar zeer duidelijk de stempel van de binnenlandse politieke
verhoudingen. Voor de socialisten was ze een poging am de eigendoms- en
beheersverhoudingen in een der basisindustrieen op een nieuwe manier te
ordenen, volgens min of meer collectivistische normen. Minister Spinoy had de
scherpe hoeken dermate afgerond dat het Kolendirectorium er kwam zonder
de samenhang van de regering aan een zware proef te onderwerpen. Heel dit
werk staat thans op losse schroeven. De wettekst lijkt lichtvaardig opgesteld, en
de eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de minister van economische
zaken. Maar ook andere ministers gaan niet helemaal vrij uit. De eerste-minister,
die belast is met de economische coordinatie, had de betreffende wettekst vooraf
ter studie moeten leggen. Het hele kabinet is mede vrantwoordelijk, want een
onbelangrijke hervorming is een zaak van het regeringsbeleid in zijn geheel.
Verder is het verwonderlijk dat de wettekst door de commissies van Kamer en
Senaat, en door de twee parlementaire vergaderingen zelf kon goedgekeurd
worden zonder dat de onverenigbaarheid met het statuut van deEGKS werd
opgemerkt, of als ernstig genoeg werd beschouwd om een wijziging van de
gevaarlijke artikels uit te lokken. Men verzekert dat de Hoge Autoriteit te
Luxemburg gewaarschuwd heeft toen het nog tij d was. De samenwerking tussen
de Hoge Autoriteit en minister Spinoy zou echter niet vlot verlopen, en deze
menselijke factoren hebben een regeling van het conflict bemoeilijkt.
Maar naast deze persoonlijke en toevallige elementen rijst er een algemeen
probleem, nl. de nieuwe moeilijkheden die zich op nationaal vlak stellen aan
wetgevende instanties welke blijkbaar onvoldoende vertrouwd zijn met de
draagwijdte der supra-nationale verplichtingen die Belgie bij verschillende gelegenheden aangegaan heeft. De moeilijke taak van de parlementaire vergaderingen wordt er nog lastiger door. Het moet wel zijn dat ook de juridische
medewerkers van de ministers en van de partijen onvoldoende ingewerkt zijn in
deze supranationale stof en in de nieuwe rechtssfeer die geschapen is door de
gedeeltelijke overdracht van soevereiniteitselementen.
Ofwel is de wet op het Kolendirectorium tot stand gekomen zonder dat de
minimale samenwerking in de boezem van de regering zelf bereikt werd.
Deze hypothesen wijzen echter alle in dezelfde richting, nl. op een gebrekkige werking van het kabinet en van het parlement, en op een klimaat van
gemakzucht en zorgeloosheid. Gedurende het parlementair debat heeft minstens
een spreker van de oppositie gewaarschuwd voor het rechtsconflict dat men
tegemoet ging. Hij vond niet de minste weerklank.
De aldus geschapen toestand is niet uitzichtloos, maar hij plaatst de regering
voor moeilijkheden die ze gemakkelijk had kunnen vermij den. Op de positie van
de heer Spinoy als minister van economische zaken werkt 't geschil zich nadelig
uit. Maar in een coalitieregering is de dosering en het evenwicht van de partijen
zo wankelbaar dat denkelijk niemand het zal wagen hem speciaal onder vuur
te nemen.
12 juni 1962

H. de Bruyne

Forum
Evolutie — heelal — erfzonde
Onlangs zijn wij gewezen op een artikeltje, geschreven in het maart-nummer
van G-3 (blz. 89 - 96), getiteld „evolutieheelal-erfzonde" en ondertekend: H.
Brentjens.
Bekend mag verondersteld worden, dat
de traditionele verkondiging der kerkelijke erfzondeleer heden ten dage het
nodige onbehagen wekt. Deze immers redeneert vanuit een wereld- en mensbeeld,
dat volkomen tegengesteld is aan het evolutionistische. Zij gaat uit van een volmaakt begin, waar de evolutionistische
gedachtengang ieder begin juist als onvolmaakt en gebrekkig voorstelt. Tot de
crisis in de erfzonde-prediking draagt
zeker ook de vernieuwde exegese bij, die
de bijbelse verhalen minder massief-historisch neemt. Tenslotte is er de duisternis die altijd gelegen heeft rond dit dogma. Een hernieuwde theologische bezinning op dit geloofsmysterie is dus bepaald geen luxe.
Drs. Brentjens nu geeft blijk van een
levend inzicht in de vragen die momenteel gesteld worden naar aanleiding van
het veranderd wereldbeeld. Hij tracht
antwoord te geven op de problemen die
vanuit het geloof opkomen bij het aanvaarden van de hypothesen van een evolutieleer en mogelijk leven op andere
planeten. Het geloofsgegeven van de erfzonde wordt hier een eerste bron van
vragen. Het leek de moeite waard de uiteenzetting van Drs. Brentjens hier in het
kort te refereren en van enige kanttekeningen te voorzien. Waarbij wij ons beperken tot zijn visie op het mysterie van
de erfzonde.
De traditionele voorstelling geeft hij
als volgt niet onverdienstelijk weer:
„Adam reist van A naar B langs een
mooie, brede weg. Maar hij raakte samen
met Eva van het goede pad en verdwaalde. Hij raakte verstrikt in het oerwoud.
Zo had de Schepper het niet 'bedoeld.
Door een persoonlijk ingrijpen van God
wordt een nieuwe aangelegd door het
woud heen. Deze weg is ingewikkelder
dan de eerste, voert af en toe zelfs door

moerassen, maar is ondanks alles safe.
En zo komt uiteindelijk toch alles goed".
Vervolgens wijst hij deze voorstelling
af door te wijzen op de z.i. ontoelaatbare
vooronderstelling die eraan ten grondslag
ligt: „Degenen die zo denken, maken van
de erfzonde min of meer een toevalligheld: het had niet zo hoeven zijn. Erfzonde is dan een toevallige kortsluiting
uit onoplettendheid en daardoor zit ineens
heel de mensheid in het donker
Hier echter wordt de traditionele voorstelling in een wezenlijk moment vertekend. De geloofsleer heeft hier nooit van
,,onoplettendheid" gesproken, maar steeds
van de onwil van de mens Gods heilsplan
met hem te aanvaarden, de „mooie, brede
weg" te gaan. Nergens, en zeker niet in
de H. Schrift, is de zonde anders gezien
dan als bewuste weigering van de mens
de liefde Gods te aanvaarden in zijn
leven.
Br. voegt hieraan toe: „Zeker, overal
in de schepping werken toevalligheden,
maar niet als totale koerswijziging, niet
als rechtsomkeert. Het zijn altijd kleinere
of grotere spelingen binnen een vaste
koers". Laat dit al waar zijn in de kosmische evolutie als totaliteit maar kan
men dit eigenlijk wel zo absoluut stellen,
wanneer men de schepping neemt met
inbegrip van de vrije mens? „erfzonde- gaat in ieder geval niet restloos op in
het „kosmische -. „Erfzonde - is wezenlijk
een moment in de heilsgeschiedenis van
Gods liefde-Verbond met de mens dat
werkelijkheid wordt in de vol-persoonlijke dialoog van Gods wervende liefde en
de vrij antwoordende mens. Als deze
heilsgeschiedenis als geheel geen „rechtsomkeert - kent, dan toch alleen vanwege
Gods „eeuwige genade en trouw" aan
zijn Verbond met de mens. Hetgeen niet
uitsluit, dat een „rechtsomkeert - mogelijk
blijft vanuit de mens, die tot het laatste
toe zijn trouw weigert: „zonde - in zijn
meest hevige verwerkelijking.
Hierna geeft Br. dan zijn visie op de
erfzonde: „Erfzonde is — gezien vanuit
datgene wat we nu weten over mens en
kosmos r veeleer de algemene ervaring
van ieder mens, dat hij in een wordings-
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proces is betrokken. Het is een beleving
van per se niet af te zijn, het eindpunt
nog niet te hebben bereikt, van nog in de
schuld te staan ten opzichte van het volmaakte. In deze ervaring schuilt een brok
ellende. Want zo graag wil de mens
goed, zo graag wil hij liefhebben, zo
graag wil hij blijven leven. Het lukt niet
zoals hij wil. Hij is erfelijk belast met nog
maar onderweg te zijn naar die hij eigen-.
lijk zou willen zijn. De goede wil ligt
binnen mijn bereik, maar niet de goede
daad ... ! Ik doe niet het goede dat ik
wil, maar het kwade dat ik niet wil".
(Rom. 7, 19)".
De Paulus-tekst lijkt in de visie van
Br. niet ter zake. Afgezien van de vraag,
of daarin de erfzonde-toestand getekend
is, ziet Paulus de zonde zeker als schuldige overtreding van Gods Wet. En juist
dit laatste krijgt in de voorstelling van
Br. geen relief. Zijn visie wijkt inderdaad
sterk af van de traditionele voorstelling
— hetgeen niet erg is —; maar tast zij
ook niet het geloofsgegeven aan? Alle
begrippen uit het kerkelijk dogma zijn gebruikt, — „schuld -, „willen - , zelfs „erfelijk- —, maar ze zijn in een geheel andere zin gehanteerd. Hier is „erfzonde"
slechts (kosmische) onvolmaaktheid,
geen „zonde - . Het „in de schuld staan"
van de mens is hoogstens (kosmische)
onvolgroeidheid, geen onwil. Terwijl toch
het geloofsgegeven het mysterie van de
menselijke onwil aan de oorsprong der
erfzonde plaatst; hoe men zich deze dan
ook verwerkelijkt ziet in de geschiedenis
der mensheid. Het „willen - van de mens
in de visie van Br. is slechts onvervuld
verlangen, geen persoonlijke vrije stellingname. Anders gezegd: „erfzonde"
wordt bier louter en alleen gezien in zijn
kosmische verschijning, en niet als tragisch moment in de Verbonds-dialoog
tussen God en mens, in het moment van
„zonde-.
Deze zelfde moeilijkheid komt ook naar
voren in het begrip „verlossing" dat nu
geformuleerd wordt: „De verlossing —
door Christus --, uit deze toestand van
gebrekkigheid, is dan niet zozeer dat het
kwaad zou worden weggenomen. De
aardse evolutie wordt niet door een speciaal ingrijpen gewijzigd. Zij blijft haar
wetten volgen. De christen begaat even-

goed zijn fouten, al is Christus ook gekomen".
Dit laatste doet o.i. alweer weinig ter
zake. Het bewijst alleen maar, dat ook
het „Nieuw en eeuwig Verbond" dat
Christus in Zich tussen God en mens gesticht heeft, werkelijkheid wordt in de
persoonlijke dialoog tussen de wervende
God en het antwoord-in-liefde van de
mens. Maar wat doet Br, met Schriftwoorden als de volgende: „Hij is verschenen om de zonden weg te nemen ...
De Zoon Gods is verschenen om de werken van de duivel te vernietigen" (1 Jo.
3, 5. 8)? Wat doet hij met de uitdrukkelijke leer van ons Credo: „Ik belijd den
Doopsel tot vergeving der zonden"?
„Wat is dan verlost zijn?" vraagt hij
even verder; en antwoordt dan: „Het
wezen van de verlossing is, dat er op
deze weg uitzicht is gekomen. Het kwaad
is er wel, maar het is er bij wijze van
groei-krisis. Het kwaad gaat voorbij. Op
het einde zal alles goed komen".
Losgemaakt uit de gehele visie van Br.
zou deze stelling misschien aanvaard
kunnen worden. Maar geplaatst binnen
zijn stellingname inzake zonde en verlossing kan de vraag gesteld worden: maar
is verlossing dan nodig? Als erfzonde
werkelijk alleen maar beleving is van
„onderweg zijn", als het kwaad alleen
maar „groei-krisis - is, kan de mens dan
niet uit zichzelf vroeg of laat tot het inzicht komen dat zijn bestaan niet uitzichtloos is? Ja, heeft een evolutionistisch
wereldbeeld als dat van P. Teilhard de
Chardin s.j. hem dat inzicht niet reeds geschonken? Maar dan zijn erfzonde en
verlossing niet Langer geloofsmysteries in
de strikte zin van het woord. Dan is het
natuurlijk wel aardig dat God zelf in zijn
menswording ons gewezen heeft op het
feit dat deze „gebrekkigheid- in zijn
scheppingswerk eens opgeheven zal worden, maar nodig zou dit niet geweest zijn.
Dit brengt dan weer het gevaar mee, dat
de mens van Christus vervreemd raakt,
omdat de behoefte aan werkelijke verbssing hem ontnomen is. „Het wezen van
de verlossing is, dat er op deze weg uitzicht is gekomen"; maar dan toch alleen
in deze zin, dat God Zich in Christus
heeft geopenbaard als waarlijk vergevende liefde, waarin Hij steeds weer in eeu-
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wige trouw aan zijn plan van heil voor
de mens de perverse ver-niet-iging van
dit heil door de onwil van onze zonde
herschept tot het nieuwe leven in en vanuit zijn eigen heerlijkheid. Gods eigen
sterven-ten-leven is voor deze waarlijk
vergevende liefde de blijvende garantie.
Eerst dit „uitzicht" betekent waarlijk verlossing.
Eenzelfde aantekening zouden wij willen plaatsen bij de nog volgende beschrijving van wat „kwaad" eigenlijk is (in
heel zijn uiteenzetting maakt Br. o.i. te
weinig onderscheid tussen „zonde" en.
ander „kwaad"): „Kwaad is de eigenschap van wat niet af is. Zonde is: het
goede ontbreekt hier nog aan. Wie dat
niet duldt, roeit tegen de stroom van het
leven op. Hij wordt doodmoe en komt
geen steek verder. Hij ontkent dat de
wereld nog wordende is. Hij ontkent
zichzelf .... Men kan slechts geloven,
dat God een overwinning in het vooruitzicht heeft gesteld".
„Kwaad is de eigenschap van wat niet
af is": akkoord, in de zin van: in het
kwaad in deze wereld ervaren wij de
voorlopigheid van dit aards bestaan. Niet
uitdrukkelijk vermeld is echter de eigen,
uitermate tragische wijze waarop deze in
de zonde zichtbaar en tastbaar wordt, in
de onwil nl. Gods heilsplan in ons bestaan te aanvaarden, in de weigering van
de liefde Gods. Wordt echter dit laatste
verzwegen, beschouwt men het kwaad als
louter kosmische onvolgroeidheid, dan
kan men de laatste toevoeging inzake
de noodzaak van het geloof weer in twijfel trekken. Waarom zou men in dat geval deze „overwinning" niet uit zichzelf
kunnen zien en behalen; door b.v., zoals
Albert Camus heeft aanbevolen, ons geheel te wijden aan het geluk van onze
medemens zonder ons nog te laten „afleiden - door de liefde tot God?
Trouwens, in deze visie op de zonde
komt nog een andere moeilijkheid naar
voren: is het wel geoorloofd de wetmatigheden der kosmische evolutie zonder meer
te transponeren op de ontwikkeling van
de individuele mens? Zet niet de kosmische evolutie zich integendeel vaak
door ten koste van de individuen? Misschien kan in de totaliteit der kosmische
evolutie het kwaad gewaardeerd worden
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als „groei-krisis", als „eigenschap van
wat niet af is"; maar geldt dit in dezelfde
zin voor het kwaad in de individuele
mens, de zonde? Of is deze integendeel
toch ver-niet-iging van zichzelf, die alleen verhinderd wordt door de herscheppende vergevende liefde Gods? En
schenkt niet het „uitzicht- op deze waarlijk verlossende liefde Gods meer en dieper zekerheid dan het weet hebben van
een kosmische evolutie die genadeloos
die individuen afstoot, die de ontwikkeling in de weg staan?
Toegegeven, deze kritische analyse
blijft eenzijdig en al te negatief. Llitdrukkelijk moge worden toegevoegd, dat een
benadering van de mysteries van zonde
en verlossing vanuit een hedendaags evolutionistische wereld- en mensbeeld heel
wel mogelijk lijkt. De voorstelling van.
Br. echter lijkt wezenlijk tekort te schieten. In het 'bestek van dit Forum-gesprek
is het echter niet doenlijk deze in een
meer positieve visie te corrigeren.
Alleen nog dit: de voorstelling van
Drs. Brentjens kan niet zonder meer gebaseerd worden op de gedachtengang
van P. Teilhard de Chardin s.j. Deze
heeft zeker meerdere malen in dezelfde
richting gedacht. Maar steeds ook weer
heeft hij eerlijk zijn twijfel uitgesproken
aan de juistheid van deze gedachtengang.
Edn citaat uit zijn Le Phenomêne Humain
(zijn in Nederland meest gelezen werk):
„Maar is dit werkelijk alles --- is er niet
nog iets anders te zien? Dat wil zeggen is
het wel zeker dat een blik die door een
ander licht dan dat van de zuivere wetenschap geleid en gevoelig gemaakt is,
in de hoeveelheid en de kwaadaardigheid
van het kwaad dat hier en nu over deze
wereld verspreid is, niet een zekere overnzaat zal speuren; overmaat die onze rede
niet kan verklaren, tenzij boven de normale werking van de evolutie nog de
buitengewone werking wordt toegevoegd
van een oer-katastrofe of een oer-misstap?
Ten aanzien van deze vraag voel ik mij
niet in staat
dat moet ik eerlijk toegeven om stelling te nemen ..." (Het
Verschijnsel Mens, Utrecht 1958, blz.
332).
Jets anders is als apologeet vanuit
het eigen wetenschappelijk denken de geloofwaardigheid proberen aan te tonen
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van de christelijke overtuiging (dat heeft
Teilhard op zeldzaam boeiende wijze gedaan), jets anders als geloofsverkondiger
het katholieke dogma voor onze tijd uiteenzetten. En als zodanig zullen de
meeste lezers van G-3 de visie van Drs.
Brentjens hoogstwaarschijnlijk opnemen.
Juist daarom schiet hij o.i. tekort.
S. Trooster s.j.

Internationaal Theaterfestival
Antwerpen 1962
Het merkwaardigste van het jaarlijkse
internationale toneelfeest te Antwerpen
blijft zonder twijfel het feit dat men er
mee doorgaat. Ik kan me inderdaad niet
zo best voorstellen dat er veel pret aan
te beleven valt elk jaar trouw de deficitjes te mogen bijpassen. Was er dan dit
seizoen toch jets te merken van een verhoogde bijval wat de toeloop betreft, dan
is het voor iemand die in de eerste plaats
de theaterwaarde van het gebodene wil
beschouwen niet zo direct duidelijk welke
de idee wel is die voorop zou zitten. Ik
besef wel dat noch de faam noch de traditie van dit festival volstaan om de
aangezochte troepen uit het buitenland
zo maar te doen aanrukken, maar zelfs
bij de bescheiden wervingskandidaten zou
een zekere theaterpolitiek toch herkenbaar moeten blijven. Wellicht vraag ik te
veel en wil men vooraleer de kwaliteit te
afficheren eerst de publiciteit verzorgen.
Vandaar het onmiskenbare gebrek aan
evenwicht in de programmering.
Een heterogene troep, speciaal gerecruteerd voor een Westeuropese tournee
als „Wiener Ensemble", introduceerde
Die Pariser Komódie van de Amerikaan
William Saroyan. Uitgaande van een
dankbaar libretto, de escapade van een
rasechte cowboy naar het wufte Parijs,
hetgeen Saroyan de gelegenheid geeft
een serie handig ontworpen contrasten
geraffineerd tegen elkaar op te zetten,
raken hem nochtans geleidelijk milieu en
intrige uit de hand, draaft hij dapper
door op thematisch onevenwichtige bravourstukjes, ontglippen hem de speelse
dialogen en de resultaten zijn tenslotte
een verregaande nonchalance en dramaturgische slordigheid. Maar niettemin

duikt achter deze schim van een drama
een ijle sfeer op, die lak heeft aan observatie en zin voor realiteit, die psychologisch nergens bindingen overhoudt maar
die, als alles dan toch is gezegd, een
plankenbestaan reveleert waarin ontroering, sentiment en aanvaardbaarheid voldoende gedoseerd voorkomen opdat men
niet verder zou treuren over de histrionische knaleffecten maar dankbaar instemt
met de gelegenheidsbravour en broze
wijsheid. Meteen kreeg de olijke Atilla
Horbiger een enige gelegenheid om zijn
veelgeschakeerd recital ten beste te geven in een kleurige staalkaart van mimische humor en verbale musicaliteit.
Het mooie weer poogde de KNS-Nationaal Toneel te brengen met De regenmaker door de Amerikaan N. R. Nash,
en een klapgraag publiek kreeg eindelijk
eens de kans de jongens van eigen bodem
in de bloempjes te zetten. Natuurlijk was
de vreemde vermenging van halve diepzinnigheid en fel realisme, van vermoeide
sentimentaliteit en goedkoop optimisme
bier niet vreemd aan. Maar tevens was
er een verrassende homogeniteit in de bezetting, terwijl regisseur Edward Deleu
met een weelderige flair voor het effect
de gelegenheid om het stuivers-gegeven
in hevige tegenstellingen tot een (bijna)
existentialistisch conflict op te voeren
zich niet liet ontgaan. Toch ontsnapte de
vertoning niet aan het cliché, terwijl het
stel acteurs in de echtheid van hun personage niet konden doen geloven, de innerlijke tegenspraak niet ophieven, zodat
uiteindelijk de zoete leugen van de goedkope oplossing volkomen harmonieerde
met het snoepgoedprocede der regie.
Precies zoals bij. de vertoning door
Roger Planchon van Moliêres George
Dandin tijdens het festival van 1961, presenteerde het Theatre National Populaire
een Goldoni, Les Rustres, die onder de
regie van Jean Vilar en Roger Mollien
een sociologische schoonmaak had doorgemaakt. Eigenlijk komt het niet met de
waarheid overeen, als we beweren dat
men pas nu het sterke sociale accent in
Goldoni is gaan beseffen, aangezien de
intensieve Goldonifilologie nooit van dit
elementaire inzicht is afgedwaald. Maar
in de theaterwereld was deze thematische
essentie dan toch gecamoufleerd geraakt
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onder het spektakelmasker en keer op
keer werd er naar het commedia dell'
arte-procadd gegrepen, al wist men teyens heel goed dat een deel van Goldoni's
leven intensief is doorgebracht met het
bestrijden of toch persifleren van deze
naar zijn gevoel artificiele acteerstijl.
Maar toch kan niet beweerd worden dat
Vilar alleen maar aanknoopt bij de sociaalkritische ondertoon van de Venetiaanse geschiedenis, want voor wie iets
verder weet door te dringen in de klemtoon die Vilar in ongeveer al zijn ensceneringen poogt te leggen, ziet in dat
niet een historiserxde tendens de sfeer
van zijn regie bestemt maar wel de actuele interpretatie. Vele critici bij ons, die
nog steeds gevangen zitten in esthetische
begrippen en het theater telkens weer
bekijken vanuit een gezichtshoek die zij
eeuwigheidswaarde toekennen, schieten
niet al te best op met deze tendentieuze
en eigenzinnige adaptatie door Vilar.
Voor mij is dit aspect in de eerste plaats
de hele verantwoording van Vilars theaterobsessie en precies daardoor het geheim van zijn onbetwist succes, vooral
dan nog bij de toeschouwer, zowel in
Parijs als bij ons. Natuurlijk ligt de nadruk niet uitsluitend op de geinteresseerde aanpassing van de intrige; Vilar is
een theaterman en dit houdt in dat hij
met essentieel toneelkundige middelen
zijn boodschap poogt over het voetlicht
heen te brengen. De sociale wezens, die
hij bier als gedetermineerd door traditie en
milieu voorstelt, worden ingeschakeld in
een achtergrond van onbezorgd carnavalvertoon, tegen welke bonte horizon de
brutale egoisten, waarover het de titel
heeft, scherp worden belicht in hun kortzichtigheid van enge bourgeois. Terzelfdertijd remde Vilar de lelijke eenzijdigheid van interpretatie keurig of door een
vrolijk en vederlicht spel, een geraffineerde typering zowel in karakter als in
situatie en een romantiserende bravour
met zin voor speelsheid in de aanklacht
en voor ernst in de uitgelaten narrenonzin.
De spookgeschiedenis van Eduardo de
Filippo Questi Fantasmi, vertolkt door
zijn eigen gezelschap, slaagde er niet in,
ondanks een veelbelovende start, de kille
noorderlingen tot uitbundige pret te bren-
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gen. Grotendeels een tekststuk, en alleen
al daardoor aan de meeste kijklustigen
ontsnappend, bleef er voor het gretige
aoci alleen een verwarrende draakgeschiedenis over, waarin de eenmansshow
van de Filippo zelf niet in staat bleek
de tranerige overdrijvingen van zijn spelgenoten uit te schakelen. Niettemin was
zijn soloprestatie geraffineerd en geinspireerd genoeg om een ademloze demonstratie te bereiken van mimische virtuositeit in een model van gezond-volks vermaak, dat voortdurend de grens van het
melodramatisch toelaatbare dreigt te bereiken maar telkens weer gered wordt
door een maximum aan primaire menselijkheid en beheerste ontroering.
De reeds wankele artistieke eenheid
van dit festival sloeg helemaal aan diggelen met de voorstelling van Jack Gelbers The Connection door The Living
Theatre uit New-York, een stuk dat zoniet tot het stoutste avantgardisme dan
toch beslist niet tot het festivalrepertorium gerekend moet warden. Naar mijn
gevoel bezit dit stuk meer dan alleen
maar de opstandige wil van een jong
auteur om anders te doen dan anderen.
Mogen de brave detectives vlijtig Pirandello aanhalen en triomfantelijk déjà vu
huilen, mogen de esthetiserende snobs
devotelijk Brecht! stamelen, mogen de
critici van de pasklare gelijkenis Delaneystof bespeuren, ik voor mijn part
meen bier iets te vinden dat voorlopig
alleen nog maar aanduidt in welke richting de moderne dramatiek zich zou kunnen ontwikkelen. Gelber wil de vrijheid
van het totale nihil en dat zowel episch
als qua illusie en magie. In deze revolutionaire windhoos ruimt hij methodisch
maar fanatiek op met wat bij ons nog
steeds als onaantastbaar geldt. Hij Ianceert willekeurige emoties, zich doorkruisende interesseniveaus, handeling zonder
climax, verbale even goed als mentale
shocktherapie, afwijzing der traditionele
ethica, een goof naar de blijvende betekenis als dramaturg. Het document primeert, en niet het sociale dat de meesten
erin hebben teruggevonden, maar wel het
dramaturgische, het verkennen van een
horizon, een aftasten der grens, de weergave van de behavioristische mens. De
eeuwigheidswaarde van zijn werkstuk is
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daarbij de geringste van zijn zorgen;
waar het op aankomt, is een consequente
paging te leveren om het drama zijn organische evolutie niet langer te belemmeren. Dit nihilisme, want daar loopt het
metafysisch bij hem op uit, bevat bij gevolg een heilzaam streven en wie weet
wat latere generaties nog allemaal zullen
spenderen aan vererende erkentelijkheid.
Regisseuse Judith Malina heeft handig
en zeer intelligent ingezien dat voorlopig
de theatertechniek A la Stanislayskij nog
niet in staat is om de thematische obsessie en morfologische sceniek adequaat
te dienen. Terwijl ze dus afweek van de
essentiele substantie, opteerde ze voor
een methode die de suggestie voldoende
vermeed om de illusie te kunnen behouden. In fysische verantwoording, in stemtypering, in vakmanschap, in scenische
ritmiek en in zinvolle integratie van elk
individu in het geheel, vallen er over
deze troep niet voldoende lovende adjectieven bijeen te rapen. De innerlijke dualiteit die ontstond uit Gelbers hang naar
het nihilisme en Malina's esthetiserende
redding uit het studie-experiment, bezorgde dit optreden zonder kans op concurrentie de eer van het hoogtepunt. Perscxmlijk was ik kinderlijk opgetogen om
deze enige gelegenheid, maar ik beken
dat het me zwaar viel enig doelbewuste
planning terug te vinden in de algemene
sfeer van dit festival. Zodat een programmatische misstap dan toch de climax
van dit festival leverde.
C. Tindemans

Duynstee contra Paardenkooper
De enige cultuurtaal die in Belgie gesproken wordt, is Frans. De Vlamingen
spreken alleen een tamelijk rustiek dialect. Zij hebben zichzelf in een enigszins
achterlijk aandoend isolement teruggetrokken en willen dit nu tot norm en wet
maken voor de Franstalige minderheden
in Vlaanderen. Hun emancipatie laat nog
zo veel te wensen over, dat zij het taalprobleem in Belgie helemaal verkeerd
zien. Diegenen onder hen die het Vlaams
isolement willen doorbreken en in een
hogere civilisatie willen delen, maken
zich de Franse cultuur eigen. In Neder-

land heeft men steeds begrip gehad voor
deze mensen. In Vlaanderen beschouwt
men ze als cultuurverraders. Zien de
Vlamingen dan niet dat zij slechts tot
ontwikkeling kunnen komen mits zij volledig de Franse taal aanvaarden? 0 ja,
er is nog een andere mogelijkheid: zij
kunnen misschien ook de Nederlandse
cultuurtaal gaan kiezen. Dit zou "voor
ons, Nederlanders, een bij zonder gewaardeerd goed zijn", maar die keuze schijnen
de Vlamingen nog helemaal niet gemaakt
te hebben. Ze willen „de hogere standen
in Vlaanderen dwingen om preken aan
te horen in het een of ander dialect"; ze
eisen .---- en dit is dan wel het summum
--- dat de Franssprekende hoogleraren in
Leuven hun kinderen laten opvoeden in
het Leuvens dialect.
Dit is zo ongeveer het standpunt van
Mr. Duynstee, hoogleraar in het staatsrecht en het volkenrecht aan de katholieke universiteit te Nijmegen. Wie het
niet gelooft, kan het lezen in De TijdDe Maasbode van 6 juni. Duynstee be-.
spreekt daar de brochure van Dr. P. C.
Paardekooper. Met de strekking van
diens betoog is hij het volkomen eens,
zegt hij: het is volkomen juist en gezond,
dat de Vlamingen beschaafd Nederlands
gaan spreken in plaats van de tot dusver
gangbare dialecten en „wij zijn het volkomen met de heer Paardekooper eens,
als hij ons, Nederlanders, opwekt om
deze streving in Vlaanderen te steunen".
Maar de vorm waarin Paardekoopers
betoog gekleed is, is „onredelijk en onaanvaardbaar". Onredelijk en onaanvaardbaar zijn met name de stellingen:
„Er zijn geen Belgen"; „Het felt, dat
Frans tot dusver de enig gangbare cultuurtaal was, is sociaal onrecht"; „de
zgn. Franskiljons plegen cultuurverraad".
Over de eerste van deze stellingen
hoeven we hier niet veel te zeggen. Hoewel ze de titel vormt van Paardekoopers
brochure, is ze in zijn betoog slechts bijkomstig, en bovendien is het ook in Nederland zo langzamerhand wel bekend
geraakt dat ze reeds in 1912 geproclameerd werd, niet door een flamingant (en
dus een landverrader, zoals sommigen in
Nederland nog schijnen te menen), maar
door een Waalse leider, J. Destree in
zijn beruchte Lettre au Roi. Enkele jaren
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later, 1923, schreef Destrte wel dat deze
formulering „une outrance necessaire was om duidelijk te maken wat hij bedo elde: (4
dat er hi; Vlamingen
Alen,
Pn W
de twee volken in Belgie, geen diep ingeworteld Belgisch nationaliteitsgevoel
bestond
maar met dit voorbehoud
bleef de stelling gehandhaafd. De meeste
zoals Destree
Vlamingen weten wel
en zoals Paardekoper waarschijnlijk
dat de formulering een beetje kras is,
maar daarom vinden ze het nog geen
„pijnlijke- stelling, zoals Duynstee meent.
Duynstee geeft hiermee alleen maar blijk,
hoe weinig hij afweet van wat er Mat in
brede lagen van de Vlaamse (en de
Waalse) bevolking.
Het hoofdthema van Paardekoopers
brochure is de achterstand van de Vlamingen op sociaal, economisch en cultureel gebied en het felt dat deze achterstand veroorzaakt is door de moedwil
van de Belgische staat, het taalimperialisme van de Franstaligen, het onbegrip
van de geestelijke overheid en het cultuurverraad van de zgn. leidende standen in Vlaanderen. Vooral deze laatste
beweringen noemt Duynstee onredelijk
en onaanvaardbaar. Het is niet de fout
van de Walen, noch van de Franskiljons,
zegt hij, dat het Nederlands in Belgie
niet op gelijke voet staat met het Frans.
Het is de schuld van de Vlamingen zelf,
die zich verzetten tegen het beschaafd
Nederlands en het Vlaams niet tot een
Nederlandse cultuurtaal hebben gemaakt.
Hadden zij dit wel gedaan, dan hadden
zij op redelijke wijze weerstand kunnen
bieden aan het Frans. Met deze laatste
bewering heeft Duynstee tot op zekere
hoogte gelijk. Maar hij vergist zich als
hij meent dat de Vlamingen dit niet al
lang hebben ingezien en nog steeds vasthouden aan hun taalparticularisme; hij
vergist zich als hij meent dat het cultuurimperialisme van de Franstaligen zich alleen tegen de Vlaamse dialecten keert en
niet tegen de Nederlandse cultuurtaal;
hij vergist zich nog meer als hij de schuld
van hun in gebreke blijven zo zwaar op
de Vlamingen zelf laat wegen. Weet de
heer Duynstee niets af van de sociale
taalbarriêre die de staat en de Franstaligen tegen het Nederlands in Belgie heb-.
ben opgesteld? Weet de heer Duynstee
60
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niets af van de situatie van het middelbaar onderwijs in Vlaanderen tot voor,
laten we zeggen, dertig-veertig jaar?
Van de late uithouw van een Nederlands
hoger onderwijs schijnt hij beter op de
hoogte te zijn: „Pas in 1911 begonnen
Nederlandse colleges zonder dat hiermee
aanvankelijk veel succes werd geoogst.
Pas na 1924 begon het aantal colleges
dat in hetNederlands (of wat daarvoor
doorging) werd gegeven enige betekenis
te krijgen". Beseft de heer Duynstee welke de consequenties daarvan zijn? Beseft
hij b.v. dat er nu pas jongeren in het
Nederlands kunnen gaan studeren wier
ouders heel hun onderwijs in het Nederlands hebben gekregen? Onder degenen
die dit zo lang mogelijk en met alle middelen hebben tegen willen houden, zijn er,
naast de burgerlijke en de geestelijke
overheid, ook Vlamingen geweest, ja,
juist die Vlamingen die volgens de heer
Duynstee steeds zo veel begrip gevonden
hebben in Nederland, voor wie de Franse cultuur, het Frans onderwijs en de
hele verfransing van Vlaanderen de
enige vorm van hogere civilisatie was.
Niet zo zeer dat zij het Frans verkozen
boven een plat Vlaams dialect, maar dat
zij aldus hun voornaamste taak: van het
Vlaams een Nederlandse cultuurtaal te
maken, weigerden te vervullen, dat noemen wij cultuurverraad. En als Duynstee
dit onredelijk en onaanvaardbaar vindt,
dan weet ik niet wat hij onder cultuur
verstaat. Een binnenskamerse vrijetijdsbesteding? Franskiljons zijn volgens hem
Vlamingen die thuis Frans spreken. Die
vorm van hogere civilisatie willen we
hun graag gunnen, hij is volkomen onschadelijk. Maar als ze hem door sociologische pressie willen opdringen aan de
gewone man, die sociaal en economisch
vaak van hen afhangt, en aldus het yolk
zijn eigen cultuur, die Vlaams, d.i. Nederlands is of niets, doen verlaten of er
de volledige toegang toe onmogelijk maken, dan noemen wij dat inderdaad, met
Dr. Paardekooper, een sociaal onrecht.
Het gaat er hier niet om, Paardekooper in bescherming te nemen tegen Duynstee. Hij heeft dat niet nodig. Wdt hij in
zijn voordrachten en zijn brochure te
vertellen heeft, is voor ons, Vlamingen,
niet heel interessant. Het is allemaal al
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veel uitvoeriger en klemmender betoogd
door tallozen voor hem. Het enige interessante was, dat hij het kon doen voor
brede kringen van Nederlanders. Sommigen in Vlaanderen hebben gemeend
dat heel Nederland nu belangstelling zou
gaan krijgen voor de Vlaamse zaak. Dit
was nogal naief. Reacties als die van
Duynstee zullen hen nu wel wat ontnuchteren. Maar zo ver zijn de Vlamingen nu toch al wel geemancipeerd, dat zij

het recht menen te hebben, rustig te protesteren tegen enkele enormiteiten van
een Nederlandse rechtsgeleerde. Prof.
Duynstee ijvert reeds geruime tijd voor
zijn oplossing in de kwestie Nieuw-Guinea. Het is misschien de goede, dacht ik.
Nu hoop ik alleen (voor de Papoeas)
dat hij beter ingelicht is over de Papoeas
dan over de Vlamingen.
8 - 6 - 1962

F. Van Bladel S.J.

Boekbespreking
GODSDIENST
BILSEN, Dr. B. van, O.F.M., Kerk in
beweging. Struktuurveranderingen in de
Kerk. 297 pp. -- Dekker & van de Vegt
N.V., Utrecht, Nijmegen, 1962, f 15,90.
Pater van Bilsen heeft het aangedurfd
een lijvig boek te schrijven over een zeer
moeilijk onderwerp, over het verschijnsel
nik. der nieuwe stromingen en tendensen
in de katholieke kerk. Het is altijd moeilijk over een „beweging" te schrijven,
over iets dat zich dynamisch beweegt en
ontwikkelt en dit in allerlei facetten manifesteert. De auteur is wonderwel geslaagd in zijn ondernemen. Openstaande
voor alle verschijnselen, stromingen en
werkende krachten van deze tijd en met
een heldere blik alles overziend en beoordelend heeft hij een voortreffelijk werk
geschreven, dat een goed inzicht biedt in
de huidige geestelijke situatie der Kerk.
Zijn bezonken en gematigd oordeel behoedt hem steeds voor eenzijdigheid of
overdrijving en zijn gedegen kennis van
heden en verleden doet hem de dingen
in verband en in hun juiste verhouding
zien. De ondertitel „Struktuurveranderingen - lijkt mij iets te beperkend. Het door
hem uitvoerig gesignaleerde streven naar
een intenser eucharistisch beleven, naar
een zich sterker orienteren op woord en
sacrament en vele andere verschijnselen
zijn toch, dunkt me, geen struktuurveranderingen Hoe het zij, dit boek zal priester en leek op eminente wijze wegwijs
maken in veel, dat tot nog toe chaatisch,
vreemd of onwennig aandeed. Het opent
achtergronden en toont verbanden en
tracht de verschijnselen als een eenheid te

doen zien. Misschien was een hoofdstuk
over de nieuwere visie op veel, wat des
bijbels is, ook nog wenselijk geweest.
J. van Heugten
MERTENS, Herman, Bidden in geest en
waarheid. — De Vroente, Kasterlee;
Desclde de Brouwer, Breda, 1961, 208
pp., ing. 90 fr
Bidden is het bewust beleven van ons
herboren-zijn in Christus, van onze eenheid met Hem, die de H. Geest in ons
doopsel bewerkte en waardoor wij kind
zijn van de Vader. Gelijk het herborenworden zelf, zo gaat het bewuste beleven
ervan uit van de drie-ene God. Christus
die ons de Vader openbaart, leert ons
door zijn houding tegenover Hem, door
zijn spreken met Hem, hoe wij door en in
het gebed ons kindschap behoren te beleven. Maar ook tot Christus zelf, de
verrezen Heer, richten wij ons gebed.
Dat Hij nu enkel nog in zijn heerlijkheid
voortleeft is geen hindernis om de mysteries van zijn aardse leven, vooral zijn
lijden en dood te overwegen nl. als oefening van geloof, liefde en vertrouwen.
Oak tot de H. Geest bidden wij, die ons
ednmaakt met de Heer en ons de zin van
diens woorden laat begrijpen. Dit bidden
tot de drie Personen is antwoorden op
Gods uitnodiging. Dit veronderstelt luisteren, stil zijn, ontvankelijkheid. Wij luisteren naar de Zoon, door wie de Vader
tot ons spreekt. Dit woord komt tot ons
door het Evangelie dat ons wordt verkondigd in de levende Kerk. Ons antwoord is een gelovende, vertrouwende,
liefdevolle overgave, in vereniging met
de gehele Christus, de Kerk, waarvan
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Maria het oerbeeld is. Deze regels geven
enkele grondgedachten weer van dit
boek, dat de authentieke vroomheid
ademt van het Evangelie en van de litur.
gie. Het moge vele lezers brengen tot
dit „bidden in Geest en Waarheid".
A. Geerardijn
HOFMANS, F., Bezinning over Apolo
getiek (Overdruk uit Collationes Brugenses et Gandavenses). Lannoo, Tielt,
Den Haag, 1961, 96 pp.
Een pleidooi om de „klassieke - , daarom
lang niet „traditionele - , apologetiek uit
het slop te helpen door een verruiming
van haar definitie en opzet. De apologetica moet niet enkel de geloofwaardigheid
van de geloofspunten maar onze godsdienst als geheel verdedigen: eerst de
godsdienst en een eventueel gereveleerde
godsdienst i.h.a. (prae-apologetiek), vervolgens de katholieke opvatting aangaande Christus en Kerk (eigenlijke apologetiek). Zij dient intellectueel, personalistisch en historisch te zijn. Zij moet
niet enkel de waarheid, maar ook de religieus-zedelijke waarde en het geluksaspect van de katholieke godsdienst aantonen en zijn absolute transcendentie. Na
lezing rijzen toch meerdere vragen. Blijft
in een gereveleerde godsdienst het instemmend beamen van de geloofspunten
niet de essentiele kern van de godsdienstbeleving? Is het nodig dat een apologetisch tractaat „alles - behandelt? Zal dit
niet dikwijls schaden aan zijn wetenschappelijke degelijkheid? Zullen sommige aspecten van de verruimde Ap., zoals
S. deze opvat, niet beter tot hun recht
komen indien ze in andere tractaten, b.v.
in de Moraal, worden ingevoegd? Het
blijft de verdienste van S. vlot en overzichtelijk het probleem te hebben gesteld
en waardevolle gedachten te hebben bijgebracht voor de oplossing ervan.
J. Van Torre
Dom PH. HOLT O.S.B., Uitleg van de
Mis, Haarlem, De Toorts, 1960, 127 blz.,
f 5,50.
Dit boekje neemt onder de talrijke uitleggingen van de Mis een bijzondere plaats
in, omdat de auteur op voortreffelijke
wijze de kunst verstaat, de eigenlijke kern
van de Mis naar voren te doen komen.
Het motto van Augustinus, dat hij zijn
werk meegeeft, waarin gezegd wordt dat
de geheimen die de Heer ons heeft overgeleverd, allereenvoudigst van handeling
zijn en allerverhevenst van betekenis,
heeft hij in zijn commentaar waar ge-
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maakt. Niet uit een ongezond archeologisme, maar om de zin van de rite, zoals
ze nu is, bloot te leggen, gaat :Schr. terug
naar de oudste tijden waarin de rite vorm
kreeg en laat zien, welke de rol is van de
personen die in de plechtige Mis (deze is
immers de meest echte vorm) optreden
en wat de betekenis en ontwikkeling van
de twee hoofddelen der Mis. Aan het slot
wordt het gewone der Mis met aangepaste pericopen en prefatie gegeven. De
sobere en suggestieve linoleumsneden zijn
van zuster van Alphen O.S.B.
J. Mulders
JOHNSON, J. W., Laat mijn yolk gaan,
vert. P. van Antwerpen. Lannoo,
Tielt, 1962, 150 pp., Fr. 68.
Het was een uitstekende gedachte, het
beroemde God's Trombones, na de Franse en Duitse vertalingen, ook in het Nederlands uit te geven. Maar waarom deze
negerpreken niet onder de oorspronkelijke, door eenieder gekende titel gebracht?
En waarom vooral die bleke, nietszeggende vertaling waar tot het laatste
greintje poezie is uitgedorst? Het volstaat
de tekst van „De verloren zoon - te vergelijken met de bestaande vertaling van
Anton van Duinkerken, en die van andere
preken met de vertaling die destijds in
De Jeugdlinie verscheen, om er zich rekenschap van te geven. Gelukkig dat ook
de oorspronkelijke tekst mede werd afgedrukt. De uitgave is zeer verzorgd.
L. Monden
Verborgen Rijk. Een bloemlezing uit de
mystieke werken van de H. Teresia van
Avila. — Paul Brand, Hilversum, 1962,
188 pp., f 7,90.
Een Karmelites van het klooster te
Drachten heeft een aardige keuze gemaakt uit de werken der grote kloosterhervormster. Het is geen systematische
uiteenzetting van Teresia's mystiek, wat
de verzamelaarster wil bieden, doch een
bloemkrans uit haar schrifturen. Zij begint met een aantal brieven en, daar
Teresia een voorbeeldige briefschrijfster
was, fris, levendig, allermenselijkst en allervrouwelijkst, is de lezer onmiddellijk
geboeid. Dan volgen stukken uit de verschillende werken der Heilige. Gaarne
had ik nog meer uit het boek der kloosterstichtingen geciteerd gezien, een boek
dat geen lezer ten halve gelezen opzij
legt. Verborgen Rijk pretendeert niet een
diepzinnige Einfuhrung in Teresia's werken te zijn, doch eer een aangename kennismaking.
J. van Heugten.
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SUENENS, Mgr. L. J., Groeien in liefde. Nederlands van Dr. W. van Zoeterwoude. — Desclee De Brouwer, Brugge,
1962, 134 pp., gen. Fr. 75, geb. Fr. 98.
Het is bij ons opmerkelijk dat een Aartsbisschop en Kardinaal (toen weliswaar
nog Bisschop) ons in radio-causerieen
tegemoet weet te treden met menselijke
aandacht evenzeer als met theologische
geschooldheid en pastoraal gezag. Maar
sinds jaren is Mgr. :Suenens een wijd bekend, veel gevolgd, dynamisch modern
apostolaatsleider; en dit laatste boek van
hem richt zich tot de doodgewone gezinnen en burgers: hoe goddelijke en menselijke liefde, in een veelheid van toepassingen en verschijnselen, het leven helder,
vreedzaam, gezegend en gelukkig weten
Em. Janssen
te maken.
BOUYER, L., Introduction a la vie spirituelle. — Desclee et Cie, Doornik, 1960,
320 pp., ge111.
Pater Bouyer is immer een briljante en
boeiende auteur, en ook in dit boek opent
hij interessante, en enkele malen ook
nieuwe gezichtspunten op bepaalde elementen van het geloofsleven Schone
bladzijden vinden wij hier over de
Schriftlezing (blz. 47 - 57), de contemplatie (78 - 84), de onderscheiding der
geesten (201 - 204), de zin van de woestijn in het geestelijk leven (259), enz.
Maar naast deze diepgaande en gelukkig
geformuleerde overzichten is er in dit
boek veel schematisering, onnauwkeurigheid, of stilzwijgend voorbijgaan van belangrijke aspecten van het geestelijk leven, zodat het o.i. bezwaarlijk een inleiding op de gehele christelijke spiritualiteit kan genoemd worden. Het werk mist
een eenmakend principe waaromheen de
verschillende elementen der geloofsbeleving evenwichtig kunnen geordend worden. Bouyer zoekt dit principe wel in het
evangelie zelf: „wij hebben vermeden er
een werk van den partij of een school van
te maken, overtuigd als wij zijn dat er
maar een katholieke spiritualiteit waardig
is van die naam: die van het evangelie,
zoals de Kerk ons dit verkondigt" (Preface). Dit klinkt zeer schoon, en zeer
verleidelijk. De zogenaamde 'spiritualiteitsscholen' worden er tegen het evangelie uitgespeeld. Maar de Kerk heeft haar
evangelie door de tijden been het sterkst
verkondigd gezien in de levensboodschap
van bijzonder begenadigde personen of
gemeenschappen, die de diepste aspiraties
van hun tijd hebben opgevangen en verchristelijkt. Zonder deze eigentijdse chris-

telijke beleving, die de Geest zelf in de
Kerk verwekt, blijft de terugkeer tot het
evangelie vrij cerebraal, en op de duur
ook onvruchtbaar. De auteur zegt zo
goed als niets over de Pastoor van Ars,
Theresia van Lisieux, Charles de Foucauld, de H. Hart-devotie. Voor verschillende thema's die behandeld worden, ontbrak, zoals reeds uit sommige summiere
en vrij willekeurige literatuuroverzichten
blijkt, een ernstige voorstudie. Het gehele
hoofdstuk b.v over „Ascese et Humanisme chrdtiens" bevat vele interessante
maar losse gedachten, die in hun geheel te
weinig gefundeerd zijn, en daardoor zeer
eenzijdig. In het hoofdstuk over de mystiek besteedt de auteur pagina's am de
stellingen van Heiler en Nygren te verwerpen; maar zijn deze gewraakte opvattingen nog wel actueel? en moeten over
dit onderwerp niet andere punten in het
licht gesteld worden? Samenvattend: het
beste van dit werk was reeds vroeger
verschenen in zeer gewaardeerde uitgaven van de hand van de auteur, maar als
algemene inleiding op het geestelijk leven
is dit boek onaanvaardbaar. G. Achten
THIELICKE, Helmut, Hoe de wereld
begon. --- Zomer & Keuning, Wageningen, 320 pp., f 12.50. Vert.
„De mens in de oergeschiedenis van de
Bijbel" luidt de ondertitel van dit boek.
Het is echter geen wetenschappelijke verhandeling over de eerste hoofdstukken
van Genesis, doch een samenhangende
serie toespraken, preken of conferenties,
die, uitgaande van Genesis-citaten de
grote wezens- en levensvragen des mensen behandelen. Thielicke is een bekend
redenaar, die in Hamburg ongewoon succes schijnt te hebben. Hij is een diep
overtuigd en getuigend christen, die hier
de vinger op vele wonde plekken weet te
leggen en zijn hoorders de christelijke
waarheden in krachtige, frisse en beeldrijke taal voorhoudt. Er is niets zalvends,
niets antieks in zijn conferenties: het is
geheel en al de taal van 1960 en hij wijst
voortdurend op de verwarring en verbijstering, die er ontstaat in de zich van God
en Christus afkerende mens.
P. van Alkemade
BEAVERBROOK, Lord, The Divine
Propagandist. — Heinemann, London,
1962, 77 pp., 10 sh. 9 d.
Een man van geloof, gekweld door wat
de Kerken van de Christus en Zijn leer
hebben gemaakt, schrijft een opstel —
meer is het niet .— over wat hem als het
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wezenlijke voorkomt in het spreken en
leven van de Heer. Schr. heeft geen enkele theologische of exegetische pretentie;
het resultaat is een getuigenis, dat sommigen zal aanspreken, anderen zal hinderen omdat het weinig gefundeerd is op
een accurate kennis van de Schrift. Het
opstel werd, zo lezen we in de inleiding,
in de twintiger jaren geschreven.
\V. Peters
HOLLIS, Michael, Paternalism and the
Church. — Oxford University Press,
London, 1962, 114 pp., 9 sh. 6 d.
Deze bescheiden studie wordt nader omschreven als: a study of South Indian
Church History. Een juistere aanwijzing
van de inhoud zou misschien geweest
zijn: kritiek op de Kerk in Zuid-Indie.
Hierbij dient de lezer dan te bedenken
dan de mild geformuleerde kritiek zich
niet richt tegen leidende personen in de
kerk, wel tegen bepaalde denkpatronen,
normen en vormen, die hun oorsprong
vinden in de bevoogding van de kerk als
uitvloeisel van Engels Imperialisme. Hiermede wordt dus indirekt het gehele probleem gesteld van een typisch Indiase
vorm van de beleving van het christenzijn; dit betekent dat het werkje van de
Anglikaanse bisschop een eerlijke bijdrage is tot de missiologie. Er zij op gewezen dat het hier niet gaat om een studie
over de zg. Church of South India.
W. Peters
ARMSTRONG, A. H., en MARKUS,
R. A., Christian Faith and Greek Philosophy. Darton, Longman & Todd,
London, (imp., Meulenhoff, A'dam),
1961, 162 biz., f 9,15.
Dit werkje is de neerslag van tien colleges, waarvan de eerste auteur als specialist van de Oudheid de eerste helft
voor zijn rekening nam, terwijl de medievist voor het tweede gedeelte zorgde.
Door de goede samenwerking werd het
toch een mooie eenheid en een degelijke,
evenwichtige, heldere bijdrage tot betere
kennis der relatie Griekse filisofie en
christendom. Een belangrijk en zeer actueel thema. Het boek zou wellicht nog
gewonnen hebben, indien men meer aandacht zou hebben besteed aan de verhouding mythe r logos in de Griekse wereld en Platoon iets minder christelijk had
geInterpreteerd. De bewering, dat het
christendom geen filosofie der geschiedenis kent kan moeilijk waar gemaakt
worden door het feit, dat ook anderen dit
beweren. Ook had Armstrong zijn col-
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lega er even aan moeten herinneren, dat
de Problemata slechts aan Aristoteles
worden toegeschreven.
J. H. Nota
AUZOLL Georges, De la Servitude au
Service. Etude du livre de 1'Exode (Collection Connaissance de la bible 3). -Editions de 1'Orante, Parijs, 1961, 424
pp., NFr. 14.70.
De auteur wil, zonder de eisen te ontzien
die de literaire en historische methode
stelt, de lezer brengen tot een „communion toute religieuse a la Parole de Dieu".
De hoofdstukken zijn geordend volgens
het principe van de „lecture contenue":
zo blijft men dicht bij de tekst en de exegese respecteert de gang van het boek.
In een korte, maar zeer heldere inleiding
worden de moeilijke vragen behandeld
betreffende het wonder, betreffende het
historisch gehalte en het literaire genre,
het ontstaan en de groei van het boek
Exodus. Hier en daar wordt wel eens jets
wat al te eenvoudig voorgesteld of te vlug
geaffirmeerd. De beschouwingen over het
Verbond b.v. (pp. 247 vlg.) zouden een
steviger uitgangspunt vinden in het Oosters vazallenverdrag. Doch schr. richt
zich voor alles naar „le rèalisme exègetique, le sens premier et deja si riche du
, en somme le message propre
texte
J. Lambrecht
du livre".
LEO DE GROTE, Paus, Preken voor
het liturgisch jaar, vert. Dom. J. Vromen.
4 din. — St.-Paulus Abdij, Oosterhout,
1961, 167 143 r 106 - 164 pp., F. 65 (ieder) .
Bij het 15e eeuwfeest van S. Leo de Grote's afsterven schenkt ons Pater Vromen
in vier deeltjes, telkens uitvoerig ingeleid en met aantekeningen voorzien, de
preken van de heilige paus en grote kerkvader in Nederlandse vertaling. Wie
enigszins vertrouwd is met de hieratische,
haast liturgische taal van deze teksten
en hun klaar afgewogen en rijk dogmatische inhoud, zal wellicht van deze opzet
niet zonder een zekere argwaan kennis
nemen. Bovendien bestaat er, zoals de
vertaler zelf zeer terecht aanstipt, in ons
taalgebied een slechts matige interesse
voor de klassieke teksten der christelijke
oudheid. In de schone inleiding van deze
prekenverzameling wordt op juiste wijze
en met grote kennis van zaken de actualiteit van een auteur als Leo de Grote
aangetoond; bijzonder sprekend in dit opzicht is wat de vertaler hier over de
theologische fundering der liturgische
mysteries schrijft, en over het voortbeG. Achten
staan van oude dwalingen.
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SALIEGE, Card., Ecrits spirituels. —
Grasset, Parijs, 1960, 326 pp., NFr. 9,30.
In de reeks „Lettres Chrdtiennes, Collection dirigee par A. Hamman, O.F.M.",
wordt ons een suggestieve keuze aangeboden uit het pastoraal werk van Kardinaal Saliege: een reeks conferenties tot
de Karmelitessen van St. Flour gericht,
gemeenschappelijke en individuele briey en, een volledige reeks uitgewerkte meditaties voor de achtdaagse geestelijke
oefeningen van de Filles de Marie, tenslotte een greep uit de puntige „Menus
propos" van de laatste levensjaren.
G. Jacqmotte
STRAELEN, S.V.D., H. van, Religions
nouvelles du Japon. Eglise vivante,
Leuven, 1962, 30 pp., Fr. 30.
Sedert de laatste wereldoorlog ontstonden
in Japan ongeveer 130 nieuwe religieuze
sekten. Dit fenomeen is niet uitzonderlijk
in de geschiedenis van het religieuze ley en van dit yolk. Niettegenstaande de
grote moeilijkheden die de studie van
dergelijke recente bewegingen oplevert, is
P. van Straelen, als ervaren kenner van
de Japanse ziel, er in geslaagd in een beknopte vorm de algemene kenmerken van
deze sekten samen te brengen en het belang ervan in de Japanse samenleving
R. De Haes
aan te tonen.
LUFULUABO, O.F.M., F. M., Vers une
thiodicie bantoue. Eglise Vivante,
Leuven, 1962, 52 pp., Fr. 30.
In deze brochure biedt de auteur een resume van zijn doctoraatsthesis in filosofie. Steunend op de rijkdom van de „bantou-filosofie - zoals die door meerdere
auteurs reeds gedeeltelijk of in haar geheel werd benaderd, schetst hij een synthetisch beeld van het belevingsinzicht
van de Bantous in verband met het mysterie van de onnoembare God als schepper en vader van de mensen, waarvoor
Hij zorg draagt als een beminnende en
beminnelijke vader. De levensvisie van
de Bantous is een visie van verwachting
en hoop. Vandaar dat de christelijke
openbaring van God als een felt van
unieke waarde voor de Bantous dient
beschouwd te worden. Niet alleen bevestigt zij de waarde en de gegrondheid van
de vitale en dynamische levensopvatting
van de Bantous, maar zij ligt in het verlengde ervan, „tout en restant sur un
plan infiniment superieur" (p. 43). Deze
en dergelijke werken kunnen veel bijdragen tot het integreren van het Afrikaanse

cultuurbezit in de uitbouw van de eigen
tending van Afrika in de ene en universele Kerk van Christus.
R. De Haes
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ISACKER, Frans van, De reis naar Ispahan. :Stols-Barth, 's-Gravenhage, 1961,
198 pp f 8.90.
Een in Nederland nog weinig bekend
auteur is de Mechelse jurist F. van Isacker, die reeds meerdere romans publiceerde. In De reis naar lspahan (de naam
is ontleend aan een vers van P. N. van
Eyck) beschrijft hij de ondergang van
een gelukkig jong gezin, een architect met
toekomst, zijn jonge vrouw en hun kroost.
Vrouw en kroost vinden de dood bij een
auto-ongeluk en de architect lijdt aan een
kankergezwel. Het is bescheiden kunst,
die van Isacker bedrijft, realisme van het
alledagsleven. Toch grijpt het onmenselijk
leed van de overblijvende de lezer met
grote intensiteit. Hier is de auteur op zijn
best. Het wat al te sensueel beschreven
huwelijksleven in de eerste helft van de
roman is nog te veel „copieerlust van het
dagelijks leven", te zeer fotografie om het
niveau der kunst te bereiken. Geen penJ. van Heugten
sionaatlectuur.
BLIXEN, Tania, Schatten wandern fibers
Gras. Fischer-Verlag, Frankfurt, 1961,
141 pp., geb. D.M. 11.80.
De mijmerende verhalen van de Deense
schrijfster Tania Blixen (zie &revert, juli
1961) sluiten aan bij haar onvergetelijk
boek over haar Afrikaanse farm in Kenia; wie dit boek las, zal hier met vreugde de mysterieuze figuren van Farah,
Kamante, e.a. terugvinden, evenals de
wonderbare relatiesfeer, die S. tussen
mensen en natuur weet te scheppen; zelfs
na zoveel jaren in Denemarken leeft haar
hart nog in Kenia, en op ontroerende
wijze herleeft het zijn mooiste herinneA. Deblaere
ring en.
LINS, Hermann, Vor den Miindungen.
S. Fischer Verlag, Frankfurt/M., 1961,
183 pp., geb. D.M. 14.80.
De Mundungen van Lins zijn de monding
van de stroom, van het leven, maar
vooral de figuurlijke geweerlopen, waarvoor het mensenleven zich afspeelt. Lins
is 30 jaar, en dit is zijn eerste boek: men
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zal zijn naam onthouden. Zijn taal is
hard, helder, essentieel, en toch enkel
beeld; hij gebruikt een surrealistische visie voor een zeer reele werkelijkheid: de
situatie van de mens in de spanning tussen de Steppe en Randstadt, tussen wildheid en de installatie in de mediocriteit,
tussen terreur, geologische kleinheid,
doodsangst, die hem wekken, en het
laagje cultuur, dat hem altijd indommelt
met slaperig onbewustzijn van zijn eigen
lot. Als jongen beleefde L. de verschrikkingen van nazisme en oorlog, maar de
verwildering van het Wirtschaftsu'under,
materialistisch paradijs boven geestelijk
vacuum, moet hem nog een dieper disillusie zijn. Telkens meent men in deze
meedogenloze geschiedenis zijn Grauhunde te herkennen, maar ze zijn zowel de SS
Weerwolven als de Loups van Larteguy,
de F.L.N. als de O.A.S., de Mongolen
als de Hittieten; Randstadt kan ten eeuwige dage slechts de afrekening verschuiyen; de grote winnaars in de tweestrijd:
de „ratted'. Wij hopen dat in een volgend boek het lyrisch element nog volkomener aan de inhoud zal adhereren.
A. Deblaere
RINSER, Luise, Nina Mitte des Lebens.
Abenteuer der Tugend. Reeks Die Bucher
der Neunzehn. — S. Fischer-Verlag,
Frankfurt, 1961, 475 pp., geb. D.M. 9.80.
Mitte des Lebens en Abenteuer der Tugend verschenen resp. in 1950 en 1957
en bleken onmiddellijk werken van wereldformaat; toch blijven zij apart slechts
fragment en vormen den grote roman:
Nina, als dusdanig in de Bucher der
Neunzehn goedkoop en verzorgd uitgegeven. De grote Duitse roman (cfr. ook
Edz. Schaper) schijnt meer en meer het
materiele formaat van de Angelsaksische
te bereiken. Stijltechnisch verandert de
structuur: in het eerste deel wordt Nina
op een crisismoment door haar zuster
gezien; het 2e deel ibestaat uit de brieven
van de heldin, in een nieuw aangenomen
dienst, een „verkeerde - liefde, die haar
alles vraagt en haar tenslotte, trots alle
afkeer voor het christendom van haar
jeugd, tot de ontdekking van het geloof
brengt. De geschiedenis van deze echte,
moedige vrouw in de overspanning en
zelffoltering van een zgn. vrije, doch in
werkelijkheid overbelaste, gejaagde heidense wereld, is een document van de
vereenzaming van de mens in onze tijd,
en zijn moeizame weg naar de mogelijkheid van liefde en verbondenheid. (Voor
A. Deblaere
gevormde lezers).
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GHEORGHIU, C. Virgil, Rendez-vous
in het Oneindige. Vert. — Pax, 's-Gravenhage, 1962, 212 pp.,

f 7.90.

De romans van deze Roemeen beleven
talrijke uitgaven. Ze hebben een actuele
inslag en spreken een zeker publiek blijkbaar aan. Hun innerlijke waarde is niet
bijzonder groot, ook die van Rendezvous
in het Oneindige niet. Het is een nogal
onwaarschijnlijk verhaal, geschreven in
strakke lijnen, zo strak dat er voor psychologische nuancering weinig ruimte
blijft. Dit keer laat de auteur de politieke
actualiteiten buiten beschouwing en
plaatst zijn verhaal in de tijd, toen Roemenie nog een koninkrijk was. Het ging
er toen in Boekarest, althans in deze roman, wel erg vreemd toe. J. van Heugten
THOMASI DI LAMPEDUSA, De sena-

tor en de sirene en andere verhalen.
Vert. — v. Loghum Slaterus, Arnhem,
1962, 134 pp., f 7.90.
Van de plotseling beroemd geworden
schrijver van De Tijgerkat, een hoog
adellijk Siciliaan, die in de laatste jaren
van zijn leven te schrijven begon, verschijnt thans ook een bundel van vier
verhalen. Het eerste is een wonderlijke,
nogal licentieuze fantasie. Het vierde vertelt over schrijvers kindsheid en laat de
frivole achtergrond aanvoelen van het
adellijke leven op Sicilie. Het is, zoals
ook in De Tygerkat, een uitstervende
(gelukkig! denkt men) wereld die Thomasi oproept. Op elke bladzijde blijkt dat hij
een schrijver van formaat is, een aristokraat van hoge cultuur en intelligentie,
met het stempel der achttiende eeuw (frivool, sceptisch, met een heel dun christelijk vernisje!) op heel zijn wezen. Ook
deze bundel verhalen staat literair op
J. van Heugten
hoog niveau.
LINDEMANN, Kelvin, Nachtfalter and
Lampion. Roman. Vert. uit het Engels.
— Kiepenheuer & Witsch, Keulen, 1962,
229 pp., 13.50 D.M.
Dit is het wonderlijke verhaal van een
Frans jong meisje dat met een dans- en
balletgroep een tocht naar Japan meemaakt en daar van alles beleeft. Het interessante van het boek is het Japanse
leven, dat hier blijkbaar door een kenner
beschreven wordt. De zeer ernstige feiten
en lotgevallen worden op wat luchtige
wijze verhaald en de auteur schrikt niet
terug voor onwaarschijnlijkheden. Het niveau komt niet uit boven de goede ontspanningslectuur.
J. van Heugten
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POTOCKI, Jan, Die Abenteuer in der
Sierra Morena. Roman. Vert. — AufbauVerlag, Berlin, 1962, 835 pp., D.M. 15.
Dit boek is een heruitgave van een overmatig avontuurlijke roman van de Poolse
schrijver, Jan Potocki, die het werk
schreef in het Frans. Potocki is een Voltaireaan, frivool, fantastisch, ongeremd,
anti-religieus en zich vermeiend in de
wildste fantasmagorieen, waarbij Duizend-en-een-nacht nog kinderspel is. Ik
twijfel eraan of zulk een luna-park van
fantasieen nu nog zal inslaan.
BULATOVIC, Miodrag, Wolf und
Glocke. Roman. Vert. uit 't Servo-Kroatisch. --- Carl Hanser Verlag, Munchen,
1962, 393 pp., 20 D.M. en 24.80 D.M.
Een merkwaardige roman van een Montenegrijnse schrijver. Het boek getuigt
ongetwijfeld van grote epische kracht. De
auteur ontrolt in de verschillende hoofdstukken de levensloop van een aantal
figuren rond een reusachtige brand die
een dorp geheel vernietigt. Dit is echter
symbool van het mensenlot. Alle in het
verhaal optredenden zijn arme, lijdende,
vertrapte en verstoten mensen; zo wordt
de roman als een litanie, een processie
van ongelukkigen. Hier en daar is de
schrijver grof, op het ponografische af.
Ook breekt er geen lichtstraal, geen glans
van hoop door dit troosteloze boek heen.
J. van Heugten
GEISSLER, Rolf, Hrsg., Maglichkeiten
des modernen deutschen Romans..-, Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt, 1962,
255 pp.
BUTTNER, Ludwig, Hrsg., Das europaische Drama von Ibsen bis Zuckmayer.
--- Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt,
1961, 208 pp., D.M. 9.40.
GEISSLER, Rolf, Hrsg., Zur Interpretation des modernen Dramas. ,--, Verlag
Moritz Diesterweg, Frankfurt, 1961, 144
pp., D.M. 6.40.
Het verrassende van deze drie uitgaven
is, dat ze voor het secundair onderwijs
bestemd zijn. Het le boek brengt analyse
en interpretatieschema's van Doktor Faustus (Th. Mann), Berlin Alexanderplatz
(A. ID&lin), Die Schlafwandler (H.
Broch), Schlussball (G. Gaiser), Homo
Faber (M. Frisch), Sansibar oder der
letzte Grund (A. Andersch) en Billard
urn halbzehn (H. Boll). Het 2e ontleedt
Nora (Ibsen), Der Biberpelz en Michael
Kramer (G. Hauptmann), Die heilige
Johanna (G. B. Shaw), Jedermann en
Der Turm (H. von Hofmannsthal), Das

Apostelspiel (M. Me11), Die Burger von
Calais, Die Koralle, Gas I, Gas II (G.
Kaiser) en Der Hauptmann von Kopenick
(C. Zuckmayer), zodat hier alvast de
totale afwezigheid van Franse en Italiaanse dramaturgie opvalt. Het 3e boek
brengt biografie, beinvloeding, werkwijze, karakteristiek, theorie en bibliografie
van B. Brecht (Mutter Courage, Der
gute Mensch von Sezuan, Leben des Gala& ), F. Diirrenmatt (Romulus der Grosse, Ein Engel kommt nach Babylon) en
M. Frisch (Nun singen sie wieder, Die
Chinesische Mauer). Ze brengen alle drie
juist voldoende om te begrijpen en te stimuleren, laten in de interpretatie voldoende ruimte om op eigen initiatief door
te gaan en bereiken daardoor een niveau
dat elders zelden zelfs maar nagestreefd
wordt.
C. Tindemans
GRIMM, Reinhold, Bertolt Brecht. Die
Struktur seines Werkes. (Erlanger Beitriage zur Sprach- und Kunstwissenschaft.
Band V). -- Verlag Hans Carl, Niirnberg, 1962, 92 pp., D.M. 9.50.
Dat de „Verfremdung - Brechts belangrijkste element uitmaakt, towel thematisch
en ideologisch als compositorisch, mag
stilaan bekend worden geacht. Een uitvoerige bewijsvoering hiervan heeft S. in
dit bescheiden maar grondige werk samengebracht. De ondertitel duidt aan dat
de hoofdaandacht is uitgegaan naar de
zuiver dramaturgische bewijsplaatsen
maar precies omdat hij voor de verantwoording hiervan Brechts filosofische
premissen noodzakelijk vindt, is deze verkenning ook een uiteenzetting met Brechts
thematiek. Deze derde uitgave sedert
1959 is bibliografisch (kritisch behandeld) bijgewerkt tot op het laatste ogenblik.
C. Tindemans
MIRBT, Rudolf, Laienspiel und Laientheater. Vortrage und Aufsatze 19231959. — Barenreiter Verlag, Kassel, 1960,
176 pp., D.M. 9.60.
Een der onverwoestbare voormannen van
het Duitse „Laienspiel", dat idealistische
toneelgenre dat het midden tracht te houden tussen amateuristische vrijetijdsbesteding en professionele volkshogeschoolijver, bundelt hier de meest interessante
toespraken en opstellen die hij gericht
heeft tot zijn medestanders. Vergeet men
de soms hinderlijke babbeltoon, dan bewondert men onvoorwaardelijk het edele
geloof van deze man in de zinvolheid en
apostolische opdracht van zijn vaak ondankbare bedrijvigheid.
C. Tindemans
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WEIDELI, Walter, Bertolt Brecht. Classiques du XXe sfecle. Editions Universitaires, Parijs, 1961, 167 pp.
De zoveelste poging om de man Brecht
te verklaren langs de dramaturg om bereikt, ondanks incidentele bezwaren (al
te nonchalante conversatietoon, gemakzucht waarmee persoonlijke mening als
definitief wordt voorgesteld, steunen op
niet bewijsbare Brechtopinie), niettemin
een prettig resultaat. Waardevol is vooral de methode om heel veel Duitse achtergrond (politieke, sociale, culturele) te
leveren waartegen Brechts stellingname
geactualiseerd wordt. Bovendien is het
hele essay uiterst interessant voor de
Franse kijk op Brecht (S., hoewel Zwitser en redacteur aan het Journal de Geneve werkt hoofdzakelijk langs Franse
tijdschrif ten) omdat S. objectief-kritisch
blijft en kan blijven, omdat hij blijkbaar
zelf niet in het marxistische supporterskamp thuishoort.
C. Tindemans
GOETZ, Curt en MARTENS, Valerie
Von, Die Verwandlung des Peterhaus

von Binningen. Der Memoiren: zweiter
Teil. — Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1962, 259 pp., D.M. 14.80.
De dramaturg Curt Goetz (gestorven
1960) komt in dit tweede deel van zijn
memoires nog even zelf aan het woord:
spiritueel en toch zakelijk noteert hij zijn
eerste theatercontacten met Berlijn als
acteur en auteur. Daarna neemt zijn echtgenote de pen over en indien ze of en toe
op ontroerend-naieve manier het beeld
van haar man in het zonnetje zet, dan
overheersen toch de kleinhuiselijke aspecten en raakt de reconstructie van het verleden op de achtergrond. Vooral als ze
met ethische beschouwingen aan het analyseren slaat, krijgt de kritische lezer het
erg druk om uit de stapels vraagtekens
nog een fatsoenlijke bijzonderheid te ziften.
C. Tindemans

Meister der deutschen Kritik. I. 17301830. Von Gottsched zu Hegel. Hrsg. von.
G. F. Hering. dtv-dokumente 18. — Deutscher Taschenbuch Verlag, Munchen,
1961, 328 pp., D.M. 3.60.
In dit eerste deel van een historische anthologie der Duitse kritiek heeft compilator G. F. Hering zich ingespannen om
naast de verwachte namen (Gottsched,
Schlegel, Winckelmann, Lessing, Wieland, Goethe, Claudius, Herder, Schiller,
Novalis, Jean Paul, Hoffmann, Brentano,
Grillparzer, Borne, Tieck en Hegel) ook
zulke op te nemen die minder echo hebben
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gehad maar uit de evolutie van het Duitse geestesleven niet zijn weg te denken
(Nicolai, Bodmer, Huber, Mendelsohn,
Hamann, Heinse, Sulzer, Merck, Schink,
Stolberg, Forster, Zelter, GOrres,
Hartmann, Abeken en Solger). S. heeft
zich tevens thematisch niet tot de literaire
kritiek beperkt maar gebloemleesd in natuurwetenschappelijke, wijsgerige, algemeen artistieke en dramatische kritiek, zodat hier veel meer dan een panorama een
fundament wordt aangeboden waarop
zich het Duitse essay zal opbouwen tijdens de volgende decennia.
C. Tindemans

Jahresring 1961-1962. — Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1961, 391 pp.,
D.M. 12.
Voor de 8e maal reeds legt de Kulturkreis
im Bundesverband der deutschen Industrie
een uitgebreid bewijs voor van zijn mecenasernst. Zowel gerenommeerde auteurs
als stipendiumdebutanten krijgen de kans
hun jongste produkten voor te stellen, zodat, indien niet altijd het peil onverzwakt
even hoog blijft, niettemin de continuiteit
van de culturele bedrijvigheid zowel experimenteel als traditioneel wordt gestimuleerd. Uit de vele essays o.m. A. Gehlen (Max Ernst 70 Jahre alt), H. H. Stuckenschmidt (Musikalische Fortschritte?),
H. L. Swart (Die Kunst in den Niederlanden) en J. Kaiser (Die Stunde des Interpreten) naast heerlijke in memoriams
over J. Moras, W. von NiebelschUtz en
C. Goetz. Als dichters zijn vertegenwoordigd o.m. I. Aichinger, J. Bobrowski, K.
Krolow. Als epici o.m. G. Gaiser, W.
Koeppen, H. Bender, M. Frisch, S. Lenz
en een hoorspel van M. L. Kaschnitz
(Tobias oder Das Ende der Angst). 10
kleurreproducties en 32 zwartwitfoto's
geven het geheel een albumwaarde.
C. Tindemans
GRIMM, Reinold, Bertolt Brecht and
die Weltliteratur. — Verlag Hans Carl,
Nurnberg, 1961, 96 pp., D.M. 6.50.
In de reeds omvangrijke Brechtliteratuur
bezit dit kleine boekje nu al een drukgeciteerde faam. Het herhaaldelijk als laatdunkend argument gehanteerde verwijt
dat Brecht bijzonder vlijtig in de wereldletterkunde had gebloemleesd, wordt hier
onderzocht, bevestigd en weerlegd. Blijft
het een feit dat Brecht inderdaad zijn
aanleiding bij schrijfgenoten vond, dan
documenteert S. overtuigend dat het bij
deze aanleiding bleef. Interpretatie, be- en
verwerking zijn onvervangbaar eigendom
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van Brecht alleen, zelfs in die mate dat
enkele thema's evolueren naar de averechtse betekenis van het stimulerende
uitgangswerk. Belangrijk vooral is de bevestiging dat Brechts marxistische kijk op
de dingen principieel reeds aanwezig was
voor zijn contact met het politieke marC. Tindemans
xisme.
SPARK, Muriel: Voices at Play..-- Mac
millan, London, 1961, 248 pp., 16 sh.
Tussen de met grote regelmaat verschijnende romans door geeft de tintelende
fantasie en de vlotte pen van Muriel
Spark ook nog fikse vonken in de vorm
van korte verhalen en radio-spelen. De
drie toneelstukjes en vijf short stories
sluiten zich geheel aan bij Naar oevre:
ook hier een dominerende belangstelling
voor de mensen, een scherpe opmerkingsgave, een zuiver oor voor dialoog, en
daarbij een niets verbloemende maar toch
milde kritiek op 's mensen kleinheid en
gebrekkigheid, ook al tracht deze zich te
camoufleren in het grote woord en het
W. Peters
imponerende gebaar.
EBERLE, J. Amores, nova carmina. '—
Zurich, Artemis, 1961, f 9,80.
EBERLE, J., Viva Camena, latina huius
aetatis carmina. — Zurich, Artemis, 1961,
f 17,40.
Op zijn zestigste verjaardag heeft de
Stuttgarter journalist Jozef Eberle zichzelf en ons het plezier gedaan van een
keurige uitgave zijner latijnse gedichten.
Zij zijn in de vlotte moderne stijl gesteld:
met rijm en zonder quantiteit, leuk van
inhoud en vorm. Daarnaast heeft hij van
50 tijdgenoten —, gemiddelde leeftijd ook
60 jaar — een bloemlezing samengesteld.
Het is op zich al een verrassing, te ontdekken, hoeveel filologen over heel Europa zich nog overgeven aan deze eerzame vrijetijdsbesteding. Onder hen zijn
nog velen die zich houden aan de klassieke metra en wetten: verheven knutselwerk, wellicht het hoogst bereikbare in
de tegenwoordig zo geprezen „kunst met
een kleine k", en dat dan ook verscheidenen onder hen een prijs bezorgd heeft
in diverse certamina: „Dura satis res est
Latios conscribere versus" (p. 101). Er
heerst een opgewekte sfeer in beide boekjes. Aan het tweede is bovendien een
kostbare bijdrage toegevoegd van het
Antwerps echtpaar Jozef en Lina IJsewijn-Jacobs over de geschiedenis van
,,het derde Latijnse tijdvak", de dichtkunst sinds Petrarca. Wie van ons wist
dat de Nederlander J. H. Hoeufft (1756-

1843) met het instellen van een prijs zulk
een beslissende invloed op het voortbestaan van dit genre heeft uitgeoefend? —
Onder de 50 hedendaagse dichters bevindt zich slechts een Nederlander, Dr.
J. J. Fraenkel uit Hilversum; hiermee is,
dunkt mij, tekort gedaan aan de toch
wel opmerkelijke vertaalprestaties van
Dr. H. Vroom in zijn Carmina Gezelliana
(Brand, Bussum, 1955, vgl. Streven 1956,
486), o.a. aan dat meesterlijke „Matercula - en dat guitige „Quis vestrum carmen audiit-de Nasso rustico?"
Cl. Beukers
HASSLE, Johannes, Cesare Pavese. -Walter de Gruyter & Co., Berlijn, 1961,
V-153 pp., geb. D.M. 20.
Wellicht was het een buitenlander voorbehouden, met de nodige sereniteit deze
geslaagde synthese te schrijven over Pavese, met wiens verbanning door het fascisme, aansluiting bij en vervreemding
van de communistische partij, met wiens
zelfmoord op het hoogtepunt van zijn
roem, in Italie zelf nog te veel gepassioneerde stellingnamen verbonden zijn. In
het buitenland minder bekend dan Moravia (maar o.i. groter), krijgt hij in Häsle
een bescheiden biograaf en fijnzinnig criticus, die levensfeiten en ervaringen, poezie en prozawerken in hun juiste verhouding tot elkaar brengt, kan afwegen en
beoordelen en de waarden kan zien waar
ze zijn — een niet alledaagse kwaliteit.
Het zou te ver voeren de evolutie in Pavese's voornaamste werken, hun tendenties, literaire waarde, stijl- en inhoudsmotieven te resumeren: H. toont zich
daarin een betrouwbare, smaakvolle en
bevoe g de Bids.
A. Deblaere

1

PSYCHOLOGIE
EN PEDAGOGIE

PLANCKE, R. L. & J. SOUVAGE,
Paedagogica Belgica Bibliographica XI,
1961.
Dit nummer, uitgegeven door Prof. Dr.
R. L. Plancke, bezorgt de bibliografie
van de boeken en brochures, semi-periodieken en tijdschriften, alsook van de
artikelen in verband met opvoeding en
onderwijs, die gedurende de jaren 19601961 in Belgie of door Belgische auteurs
in het buitenland werden gepubliceerd.
Van alle boeken en brochures wordt, benevens een bibliografische nota, een beknopte samenvatting gegeven, terwijl uit-
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voerige zaak- en naamregisters het werk
R. S.
afsluiten.
PLANCKE, R. L., Paedagogica Historica. Internationaal Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Pedagogiek. Llitgegeyen met medewerking van M. Debesse,
Parijs, J. Dolch, Saarbriicken, en J. A.
Lauwerys, Londen. Deel I, nr. 2. --- Centrum voor de Studie van de Historische
Pedagogiek, Gent, 1961.
Behalve een kroniek (die een overzicht
geeft van de activiteiten op het gebied
van de geschiedenis van opvoeding en
onderwijs in de verschillende landen, en
een systematische classificatie van de
publikaties in verband met de geschiedenis van opvoeding en onderwijs, door
Robert L. Plancke, bevat deze aflevering
de volgende bijdragen: Determinants culturels de la pedagogie de Niemeyer, door
G. De Landsheere (Liege); History of
Education in the Republic of Ireland,
door P. J. Dowling (Twickenham, Middlesex); Franse School.- en Leerboeken
in de 16e en de 17e Eeuw, door A. Hendrickx (Antwerpen); How John Locke
wrote „Some Thoughts concerning Education", door M. G. Mason (Leeds);
Stand and Probleme der erziehungswissenschaftlichen Schleiermacher-Forschung
in Deutschland, door Th. Schulze (Giittingen); Un trattato inedito sull'educazione della donna nella Controriforma in
Italia, door L. Volpicelli (Rome); Der
jonge Herbart, II (1794-1797), door W.
R. S.
Asmus (Darmstadt).
GAL, Roger, Oil en est la Pedagogie. --Buchet/Chastel, Parijs, 1961, 234 pp.
Schrijver geeft een overzicht van de problemen waarmee de huidige „pedagogie
en evolution" geconfronteerd is. Hij sluit
zich niet op binnen de kunstmatige grenzen van de pedagogiek „als wetenschap".
Vooral de volgende problemen vragen de
aandacht: 1. democratisering van het secundair en hoger onderwijs; 2. aanpassing van programma's en methoden aan
een nieuwe technische civilisatie; 3. een
meer sociale opvoeding tot gemeenschapszin; 4. meer rekening houden met de gegevens der ontwikkelingspsychologie, zowel in didactiek als pedagogiek; 5. nieuwe methoden om leerkrachten op te leiden. Hoewel de problematiek van het
boek zich aftekent tegen de achtergrond
van Franse toestanden, heeft het toch
universele waarde o.m. omwille van de
internationale contacten van schr. met het
„Bureau international de l'Education" en
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met de „Conseil directeur de l'Institut de
Pedagogie de l'Unesco". Hij is trouwens
Directeur de Recherches a l'Institut pedagogique national. Het beste deel van het
boek is de genuanceerde uiteenzetting
(pp. 49-120) van de grondprinciepen der
„Ecoles Nouvelles": een nieuwe belangstelling voor het kind, gebruik van sensori-motorische motieven, pedagogische
waarde van het spel-element en van het
concrete, een juist inzicht in de actieve
methode en in de individualisering van
het onderricht. Schr. toont aan hoe deze
princiepen ook in het traditioneel anderwijs stilaan ingeburgerd raken, doch
dat een te vage kennis ervan en een
halfheid in de toepassing soms tot hybridische gedragingen leidt, die helemaal
niet meer pedagogisch zijn. De bladzijden
over „la culture generale necessaire A
notre temps", zonder sensationeel te klinken, zijn toch een waardevolle bijdrage
(pp. 161-176). Steunend op zijn ervaringen met de Ecoles Nouvelles bespreekt
schr. de hervormingen, die op elk niveau
van het onderwijs noodzakelijk zijn. „Les
chemins vers la culture sont fort varies".
Vandaar een eis tot humanisering van de
technische vakken. Voor het secundair
onderwijs is hij voorstander van de „tronc
commun" (4 jaren) voorgesteld door de
Commission Langevin en van orientatieklassen. Men kan het wellicht niet eens
zijn met bepaalde structuurhervormingen
die R. Gal voorstelt, doch men gaat zijn
argumentatie en zijn ervaring niet zoA. Cauwelier
maar achteloos voorbij.
VIELIJEAN, Jean, Jeunesse aux millions

de visages. ,-- Casterman, Doornik, 1961,
187 pp.
Schr, leidt de lezer in het rijk van de 18 25-jarigen, en hij doet het met enthousi
asme. Hun leeftijd beschrijft hij als de gepriviligieerde enerzijds en anderzijds als
de gevaarlijke doortocht naar volwassenheid. Hij ziet de hedendaagse jeugd in al
haar veelzijdigheid, met haar fouten en
tekorten, maar ook met de beloften en
rijkdom die elke jeugd tot jeugd maakt.
Zonder de jonge mensen definitief te willen klasseren, onderscheidt hij drie 'soorten' jeugd: de niet-aangepasten, probleem
van onze tijd; de oppervlakkige jeugd
'que la pression de la mentalite ambiante
ecrase, triture, malaxe pour en faire bientot une masse grise et terne ' ; en de elitejeugd die zich kenmerkt door haar werklust, haar sociaal verantwoordelijkheidsgevoel, haar zin voor moraal en het heilige.
M. Ploem
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FILOSOFIE
ESPIAU DE LA MARSTRE, Andre,
Der Sinn und das Absurde, Malraux, Camus, Sartre, Claudel, Peguy. — Otto
Muller Verlag, Salzburg, 1961, 415 pp.,
D.M. 21.
De visie op de hedendaagse mens wordt
hier belicht vanuit het werk van verscheidene vooraanstaande Franse schrijvers en dichters. Filosofen geven meestal
een scherper geformuleerd inzicht in de
mens, dichters zijn minder systematisch,
gemakkelijker toegankelijk voor de ontwikkelde lezer, doch daarom niet minder
diepgaand. Bevattelijk, boeiend en in een
vlot-geschreven Duits weet schr., die
professor is aan het 'Institut frangais' te
Wenen, de hoofdtrekken der behandelde
auteurs te schetsen; alien warden ze bestudeerd vanuit een centrale vraagstelling: wat delen deze auteurs ons mede
aangaande de zin van de mens en het
leven? Tegenover de eerste drie, die ieder op een eigen wijze het leven absurd
noemen, stelt schr. de christelijke wereldvisie van Claudel en Pdguy. Voor de
eersten is het christendom een verstarde
instelling geworden, voor de laatsten is
het de herscheppende, goddelijke kracht
in deze chaotische wereld.
Fr Vandenbussche
SOCIOLOGIE 1
PLOEG, J. G van der, Orienteringspun.
ten rand het sociale werk. (Peilingen
door de Academie voor sociale wetenschappen en maatschappelijk werk, Rotterdam). — W. P. van Stockum, 1961,
Den Haag, 93 pp., f 3.—.
De Academie voor Sociale wetenschappen en Maatschappelijk werk te Rotterdam heeft gemeend haar naderende lustrum-viering met een serie opstellen over
haar activiteiten te moeten omkransen.
In een eerste publicatie van deze serie
zijn de redevoeringen bijeengebracht, die
de directeur der Academie heeft uitgesproken op de jaarlijkse dies. Peilingen
in het diepe en ondiepe water van het
maatschappelijk werk worden deze opstellen geheten, die vanaf 1954 jaarlijks
een bepaald facet belichten van het soci-.
aal opbouwwerk. Duidelijk wordt stelling
genomen tegen een zgn. waardevrije benadering in het sociale werk. Aan de
relatie tussen levensovertuiging en maat-

schappelijk werk wordt een speciale diesrede gewijd en ook in de andere opstellen
valt op, welke grote plaats de heer van
der Ploeg inruimt voor de zgn. anthropologische vooronderstellingen waarvan
het sociale werk dient uit te gaan. Gaarne aanbevolen voor al diegenen die met
de praktijk van het maatschappelijk werk
te maken hebben
J. van Lierde
BIOGRAFIE
GALOT, S.J., Jean, Saint Joseph. (Museum Lessianum. Section ascdtique et
mystique). --- Descke De Brouwer,
Brugge, 1962, 166 pp. Fr. 78.
Dit is geen verhandeling over de godsvrucht tot de Heilige Jozef, zelfs geen
poging om theologisch de plaats en de rol
van „de Vader" van Jesus vast te leggen;
het is een reeks van eenendertig beschouwingen (voor de maand maart?) bij het
leven en werk van Jozef volgens het
evangelie. De schaarse gegevens heeft de
schrijver wel wat geamplificeerd; maar
elke beschouwing gaat rustig op den aspect of den bijzonderheid in, nooit zonder
resultaat, -- en het geheel vertoont het
beeld van de allerlaatste aartsvader, zoals
wij er denkelijk nog geen bezitten.
Em. Janssen
LAJOIE, Louis, Moeder Assunta Goretti.
Nederlands van Is. Forceville O.Praem.
— Altiora, Averbode, 1961, 136 pp., Fr.
60.
De moeder van de heilige Maria Goretti
heeft een buitengewoon beproefd en gezegend leven mogen leiden. En het loont
de moeite dat lange leven even na te
gaan (1866-1954); eens te meer heeft
God neergezien op de geringheid van een
Em. Janssen
dienstmaagd.
LANDEN
EN VOLKEREN
SCHAEDER, Hans H. Der Mensch in
Orient und Okzident. — Piper, Munchen,
1961, 427 pp., D.M. 4.80.
Onder deze misleidende titel worden enkele historische en godsdienstwetenschappelijke opstellen van de in 1957 overleden
Orientalist gebundeld „Die Perioden der
eurasiatischen Geschichte", voor het eerst
hier gepubliceerd, is een poging tot een
synthetische visie op het verleden van
Oosten en Westen, een stokpaardje van
de schrijver, dat ook in „Der Orient in
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der Zeitwende", „Der Eintritt der Araber
in die Weltgeschichte", „Imperium und
Kalif at", en „Die Orientforschung und
das abendlandische Geschichtsbild" terugkeert. Zelfs in „Muhammed -, een uitstekend portret van de stichter van de Islam,
duikt het op. „Gott und Mensch in der
Verkiindigung Zarathustras" is een boeiend essay over de Gatha's, dat wellicht
te sterk de religieuze originaliteit van de
profeet beklemtoont. „Der Orient und
das griechische Erbe" schetst de invloed
van het hellenisme op het 'Syrische christendom, de godsdienst van Zoroaster, het
Aramese en Iraanse gnosticisme, en de
Islam. „Das Individuum im Islam" tenslotte, het uitvoerigste opstel, is een grondige studie van het Islamse persoonlijkheidsideaal. Een korte levensschets en
een selecte bibilografie van de schrijver
zijn aan het boek toegevoegd.
F. De Graeve
JAHN, Janheinz, Muntu. L'homme africain et la culture neo-africaine. --- Editions du Seuil, Parijs, 1961, 290 pp., NFr.
12.
Toen de originele Duitse uitgave van dit
werk verscheen, hebben wij zijn succes
voorspeld, en tevens zijn onwetenschappelijk karakter aangetoond (Die Katholische Missionen, Januar, 1960). Het succes werd sindsdien welsprekend bewezen
door de vertaling in verschillende Europese talen. Deze Franse vertaling bewijst
tevens op een wel heel bijzondere wijze
de door ons gebrandmerkte onwetenschappelijkheid. De vertaler stond immers voor de noodzaak, de door Jahn
foutief vertaalde teksten van Kagame
over de Godsidee in Ruanda, terug in
het oorspronkelijke Frans om te zetten.
Het is beschamend voor Jahn dat hij,
liever dan zijn interpretatie aan te passen
aan het correcte citaat, precies het tegenF. De Graeve
overgestelde deed.

VARIA 1
BRYANT, Arthur, The Story of England.
— Collins, London, 1961, 400 pp., 42 sh.
A. Bryant is een goed historicus en goed
schrijver; hij is ook een goed verteller.
De gelukkige combinatie van deze voortreffelijke hoedanigheden ligt ten grondslag aan dit heerlijke en verrukkelijk uitgegeven boek. Voor wie niet onverschil
lig staat tegenover het Engelse yolk met
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zijn land en geschiedenis is dit rijk geillustreerde verhaal over de Makers of
the Realm bizonder boeiend. We kennen
geen werk dat de Engelse Middeleeuwen
even levendig oproept. Inderdaad verdiende dit reeds in 1953 gepubliceerde
werk deze luxueuse aankleding en rijke
illustratie.
W. Peters
HEIDT, A. M. Catholica. --- Geillustreerd encyclopedisch vademecum voor
het katholieke leven. Ilde uitg. Pax
's Gravenhage, 1900 kol., 1961, f 48.Een boek dat, bij een oplage van tienduizend exemplaren, in enkele jaren uitverkocht is en een nieuwe herziene uitgave nodig maakt, heeft daardoor reeds
zijn actualiteit en deugdelijkheid bewezen.
Het is inderdaad een kostbaar werk dat
de gebruiker instrueert over het essentiele
der katholieke kerk. De opzet is gelukkig,
niet: zo veel mogelijk steekwoorden op
te nemen met een korte verklaring erbij,
doch inzicht te schenken in het behandelde onderwerp, zodat het lijvige, ook
materieel, met zorg bewerkte boek tal
van langere artikelen bevat. Zo beslaat
b.v. het woord „Idoosterwezen - bijna tien
compres gedrukte bladzijden; „Oosterse
Kerken" zou bij aparte uitgave een heel
boek vormen. Dit artikel is nieuw in deze
uitgave, tengevolge der toenemende belangstelling in de Oosterse christenheid.
„Communisme- beslaat vijf bladzijden.
De samensteller heeft beschikt over een
respectabele staf vakkundige medewerkers, zodat de artikelen van uitstekende
kwaliteit zijn. Zo is Catholica een wezenlijke verrijking der katholieke litteratuur
en voor wie zich de prijs van zulk een
werk kan veroorloven een waardevol bezit.
P. van Alkemade
HORNSTEIN, Erika von, Die deutsche
Not. Fliichtlinge berichten. --- Kiepenheuer & Witsch, Köln, Berlin, 1961, 344
pp.
Dit boek is ontstaan in de periode van
voor de Berlijnse muur, toen jaarlijks
tienduizenden uit de DDR vluchtten. In
de vluchtelingenkampen werden de mensen geregistreerd, mogelijke spionnen
werden opgespeurd, iedereen werd verzocht de 'motieven' aan te geven die hem
tot de vlucht bewogen hadden. Vluchtelingen die om politieke redenen de wijk
moesten nemen, krijgen inderdaad in de
Bundesrepubliek een bepaalde voorkeurbehandeling. De schrijfster die als sociale
helpster in een dergelijk vluchtelingen-
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kamp werkzaam was, bedoelt nu juist
eens een niet administratief relaas te geven. Ze heeft zo getrouw mogelijk een
goede veertig gesprekken opgetekend,
waarin vluchtelingen haar de redenen
van hun vlucht meedeelden. Het is een
uiterst gevarieerde reeks onopgesmukte
verhalen geworden. Er komen zulke verschillende motieven in voor als de onhoudbare positie van de schooldirecteur,
die moet verdwijnen tenzij hij uitgesproken marxist wordt, en het gewone verlangen het materieel beter te hebben,
meer te verdienen en er vrijer te kunnen
over beschikken. Al zijn die verhalen nog
zo gevarieerd, toch hebben ze alle iets
gemeen, dat gaandeweg zeer monotoon
en drukkend wordt: de achtergrond van
geestelijke dwang, van consequent doorgevoerde onvrijheid, waartegen het leven
van miljoenen mensen zich afspeelt. Het
zou voor de lezer vervelend worden,
wanneer hij vergat dat het een tragische
werkelijkheid is op enkele honderden
kilometers van ons knusse wereldje. Al
wie nooit rechtstreeks met deze toestanden in aanraking kwam, zal in dit boek
meer leren over het geestelijk klimaat in
de DDR, dan in officiele rapporten en
statistieken. Wat de huidige mens meestal ontbreekt is de konkrete belevenis die
de theoretische en algemene discussies
over politieke regimes vaak wezenlijk
corrigeert.
H. Jans
GENET, J., L'inigme des sermons du
Cure d'Ars. — Ed. de l'Orante, Parijs;
Ed. Universelle, Brussel, 1961, 448 pp.,
F. 430.
Wanneer de tekstkritiek bij het onderzoek van de litteraire nalatenschap van
een heilige oordeelkundig aangewend
wordt, zoals in dit werk, betekent dit een
ware verrijking en vernieuwing der hagiografie. Schrijfster heeft de eigenhandig
geschreven preken van de Pastoor van
Ars opnieuw ontcijferd. Dan is zij geduldig de bronnen gaan opsporen waaruit de
heilige meestal vrij letterlijk zijn preken
afschreef Zij heeft deze teksten met het
handschrift vergeleken; en van zes preken geeft zij hiervan het eindresultaat.
Zij onderscheidt in deze preken drieerlei
soorten tekst: wat letterlijk uit de bronnen afgeschreven is, de geparafraseerde
zinnen, en de persoonlijke toevoegingen
van de heilige. flit deze methodische studie komt eens te meer de theologische
armoede in de zielzorg van het midden
der vorige eeuw aan het licht. De pastoor
van Ars was, wegens zijn niet meer te

loochenen gebrek aan intellectuele begaafdheid, geheel op de eigentijdse prekenverzamelingen aangewezen. Waar hij
van de voorliggende tekst afwijkt, verbetert of verdiept hij meestal zijn bron niet,
soms gebeurt zelfs het tegendeel: zoals
de teksten nu voor ons liggen verhardt hij
vaak nog de ascetische of moraliserende
uitspraken tegen de zondaars. Hij blijkt
niet in staat te zijn innerlijke ervaringen
onder woorden te brengen. Zijn preken
zijn als dorre, harde kreten, waarin het
sterk en levendig geloof en de bijzondere
zorg om de zielen van een goddelijk begenadigd priester duidelijk hoorbaar zijn.
En dit moet de toegestroomde tijdgenoten, ondanks de zwakke theologische fundering, bijzonder hebben aangegrepen.
Dat dit in een eeuw van intellectuele
verlichting en atheisme geschiedde, blijft
een goddelijk teken voor onze tijd.
G. Achten
TODD, J.M. (Ed.), Problems of Authority. — Darton, Longman and Todd,
London, 1962, 260 pp., 25 sh.
Deze uitgave bevat de lezingen die tijdens studiedagen in de Abdij van NotreDame du Bec het vorige jaar werden gehouden. Het vijftiental Franse en Engelse
sprekers behandelen ieder een aspect van
het gezagsprobleem. Zoals wel vaker gebeurt met de uitgave van de lezingen
rond een centraal thema gehouden, geeft
het boek minder helderheid dan men na
een goed geslaagd symposium zou verwachten. De reden hiervan is dat op
schrift duidelijk naar voren komt dat bijna alle inleiders hun eigen uitgangspunt
hebben wat betreft het begrip gezag, hoe
weinig deze misschien ook van elkaar
mogen verschillen. En waar de discussies
uiterst summier zijn weergegeven, wordt
het de lezer niet gemakkelijk gemaakt om
zelf met het gezagsprobleem in het reine
te komen.
W. Peters
DESSAUER, Philipp, Die naturale Meditation..-- Käsel-Verlag, Miinchen, 1961,
141 pp., D.M. 7.80.
De schrijver, ervaren in veel priesterlijk
dienstwerk en wijsgerig zeer onderlegd,
ziet zelf dit werkje als inleiding op een
uitvoeriger studie over de christliche Meditation. Het is geboren uit een behoefte
aan inkeer, aangepast aan onze eigen
tijd, welke hij talloze malen kon vaststellen. Aan de hand van sprekende voorbeelden gaat hij in zijn uiteenzetting uit
van de native Meditation zoals men die
bij het kind kan vinden en opwekken, of
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althans er het terrein voor vrijmaken; met
de jaren zal deze houding kunnen open..
bloeien als een dispositie tot de naturale
Meditation, waarvan D. de voorwaarden
analyseert en de stadia beschrijft. Er zijn
vele manieren om jets te beschouwen; wij
zijn al te vaak en bijna onbewust onder
de druk van een eenzijdige technische en
wetenschappelijke beschouwingswijze,
waarin wij onszelf en datgene wat in
waarheid de wereld is dreigen te verliezen. Schr. laat de vermelding van nagenoeg al zijn bronnen achterwege, hetgeen
hij reserveert voor het reeds aangekondigde deel. Wel is het duidelijk dat hij
in hoge mate te rade ging bij Husserl en
Heidegger, en bij de aziatische wijsgerige
en spirituele traditie. Het werkje is zo een
inleiding geworden tegelijk tot de wijsgerige houding en tot de religieuze beschouwing. De taal is zeer verzorgd. Op het
einde vinden wij een aantal praktische
wenken.
C. Verhaak

BRAYBROOKE, Neville (Ed.), The
Wind and the Rain. — Secker and Warburg, London, 1962, 285 pp., 25 sh.
Dit merkwaardige boek is eigenlijk een
driemaandelijks tijdschrift dat eenmaal
per jaar verschijnt, en dit laatste geschiedt zelfs weer erg periodiek! Het tijdschrift is literair-cultureel, maar ook in
dit opzicht geheel sui generis. Het is ontstaan uit een schoolblad, en na een enthousiast begin vertoont ieder schoolblad
duidelijke sporen van een erg bezorgde
redactie om het volgend nummer vol te
krijgen: van alles is dan welkom. Zo ook
hier, ofschoon het 'van alles' meer slaat
op de bron dan op de kwaliteit. Zo zijn
de eerste 100 pagina's in dit 'Easter book'
gewijd aan niemand minder dan Teilhard
de Chardin; volgen een aantal literaire
opstellen; na enkele gedichten en korte
verhalen verschijnt op tafel wat heel
vroeg ooft: eerste vruchtjes van Betjeman, Angus Wilson, J. C. Powys en anderen.
W. Peters
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is bekend dat hij geen land meer doortrokken heeft dan China. De collectie is
van zelf sprekend belangrijk en interessant. Hetgeen daarom irriteert is dat
Teilhard's nicht, die deze uitgave verzorgde — de meeste brieven zijn ook aan
haar gericht, ---. geselecteerd heeft, niet
alleen wat betreft de keuze der brieven
zelf, maar ook wat betreft de inhoud:
een korte samenvatting van weggelaten
passages bevredigt echter niet. Het zal
nog wel enige tijd duren voor een geheel
wetenschappelijk verantwoorde uitgave
van Teilhard's brieven mogelijk is; we
moeten dus voorlopig tevreden zijn met
deze verkorte uitgave.
W. Peters
POTTER, Dennis, The Changing Forest.
— Secker and Warburg, London, 1962,
143 pp., 11 sh. 6 d.
Dit werkje behoort tot de Life in Britain
serie, die in pocket-formaat verschillende
aspecten van het leven in Britannia bespreekt. Het onderwerp hier is het Forest
of Dean, de beboste streek in Gloucestershire. Het gemotoriseerde verkeer heeft
het aanschijn van land en bevolking danig aangetast — en het is met zekere
weemoed dat men van dit pretentieloze
maar hoogst vitale verslag van sociale
verschuivingen kennis neemt.
W.P.
GOSKER, Erika, Das Jahr der Gotteskinder. --- Benziger Verlag, Einsiedeln,
1962, 282 pp., D.M. 8.90.
De schrijfster van kinderboeken, Erika
Gäsker, heeft voor school en gezin een
boek samengesteld, dat, het verloop van
het kerkelijk jaar volgend, bestaat uit
verhalen, gedichten, leerstukken enz. Het
is een bont allerlei, met illustraties van
Werner Hofmann, dat geheel op het kind
is ingesteld.
L. Wering

POCKETS
Aula-boeken, — Het Spectrum, Utrecht,

TEILHARD DE CHARDIN, Pierre,
Letters from a Traveller. — Collins, London, 1962, 380 pp., 25 sh.
Deze uitgave bevat de vertaling van
Lettres de Voyage 1932 - 1939 en Nouvelles Lettres de Voyage, 1939 .. 1955,
alsook van de bekende levensschets van.
Teilhard door zijn collega, vriend en ordesgenoot Pere Pierre Leroy. De brieven
zijn inderdaad de brieven van de onvermoeide trekker die Teilhard was, en het

Antwerpen.
DR. J. DE VRIES, Woordenboek der
Noord- en Zuid-Nederlandse plaatsna,
men. f 2,50.
Een vakman, die thuis is in de etymologie der oude Nederlandse woorden en
namen, gaat hier de mogelijke betekenissen der plaatsnamen na.
Margaret MCAD, Seksualiteit en temperament. Vert. f 2,50.
De schrijfster van dit boekje heeft drie
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stammen van Nieuw-Guinea geobserveerd en bestudeerd en komt met betrekking tot „seksualiteit en temperament"
tot conclusies, die veel gangbare meningen omver werpen.
GRANT, Robert H., FREEDMAN., David Noel, Het Thomas-evangelie Vert.
Een vertaling met uitvoerige toelichting
van het in Egypte gevonden zgn. Thomas-evangelie, een gnostisch geschrift uit
de vroege christentijd.
Artemis Pockets. —, Zurich, Artemis
Verlag.
KLINGELHOFER, Hans, ROmische
Technik.
BOOK, ARNOLD, Der junge Grieche.
Twee miniatuurpockets over onderwer
pen uit de wereld der klassieke oudheid.
Prisma-boeken. -- Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
KIRCH, Dr. Karl M., Medische vraagbaak voor iedereen. 1 en 2 Vert.
Een goed theoretisch en praktisch boekje,
vooral voor ouders.
DE LA ROCHE, Mazo, Renny's jeugd
op Jalna. Vert.
Een derde Jalna-boekje, boeiend en interessant evenals zijn voorgangers.
PHILIPS, Judson, Moord achter de coulissen. Vert. — Een nogal onwaarschijnlijke crime-story.
GAINHAM, Sarah, Stenen cozen. Vert.
--Een spionage-verhaal, dat speelt in
Praag kort na de communistische overgang.
Keur van Nederlandse verhalen, verzameld door P. Maassen.
Een goede selectie van vijftien korte verhalen van Nederlandse auteurs.
Verhalen uit India. Keuze en vertaling
van Dr. J. A. B. van Buitenen.
Een merkwaardige verzameling verhalen
uit een geheel andere cultuurwereld.
GERLACH, Richard, Dieren in de dierentuin 1 en 2. Vert. -- Een aardig en
instructief werk over de bewoners van
de zoo.
DOOLEY, Thomas A., De bamboe-dokter. Vert. — Een waar verhaal over het
werk van een arts in Lads.
DE VRIES, Tjomme, Zo leer je tekenen.
Een handleiding tot het tekenen van de
menselijke figuur.

LECKIE, Robert, Met een helm als kussen. Vert. ,— Een Amerikaans schrijver
noteert hier zijn herinneringen uit de
laatste oorlog.
R.S.
KARL MAY, Old Shatterland en De
zoon van de berenjager. Vert.
Twee verdere Karl May's, verhalen uit
de Indianenwereld.
LINDENBERG, Wladimir, Zo bidt de
mensheid. Vert. -- Een eigenaardig boekje van een Duitse arts over de gebedsmethoden der mensen in de verschillende
religies, meer goed amateurswerk dan
strenge wetenschap.
POWELL, Michael, De ondergang van
de Graf Spee. Vert. — De tragische geschiedenis van het gevreesde vestzakslagschip Graf Spee en van zijn commandant
Langsdorff in het begin van de tweede
wereldoorlog.
THIJSSE, Dr. Jac. P., De levende natuur. — Een selectie natuurstudies en
beschouwingen uit een groter werk van
Dr. Jac. Thysse. Onderhoudende lectuur.
AMBLER, Eric, Het masker van Dimitrios. Vert. --- Een criminele roman, vol
mysteries, verrassingen en onthullingen
uit de internationale onderwereld.
List Bucher..-- Paul List Verlag, Munchen, 2.20 D.M.
SCHWITZKE, Heinz, Friihe Horspiele.
Een boekje met een zevental HOrspiele
en een inleiding.
ZWERENZ, Gerard, Wider die deutschen Tabus.
De schrijver zegt hier zijn duidelijke mening over allerlei politieke en sociale
aangelegenheden.
Urban Bucher. —, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart. Imp. Meulenhoff, Amsterdam, f 5,45 per deeltje.
WACH, Joachim, Vergleichende Religionsforschung.
GOETZ, Hermann, Geschichte Indiens.
BEHRENDT, Richard F., Der Mensch
im Licht der Soziologie.
De Urban Bucher zijn alle werken van
vakgeleerden, uitgegeven in de vorm van
pocketboekjes. De boven vermelde behandelen respectievelijk het godsdienstonderzoek, de geschiedenis van India en
de mens onder sociologisch aspect. R.S.

DR. J. P. SCHALLER

Zieleleiding
en Moderne Geneeskunde
Met recht heeft de heilige Gregorius de Grote zieleleiding „de Kunst
der Kunsten- genoemd — Ars artium regimen animarum. — Maar
deze kunst is bovenal een wetenschap, en wel een wetenschap die nog
voortdurend in ontwikkeling is. Het inzicht in de problernen ervan en
bijgevolg hun studie, kunnen nooit volledig vervangen worden door
het gezond verstand, en cvenmin door een zekere ervaring.
Abbe Schaller heeft hier nu een aantal belangrijke kwesties, die dikwijis tot het terrein van priesters en arts beiden behoren, op bijzonder
gelukkige wijze behandeld.
Dank zij deze onderlegde en prudente gids, zal de zielzorger zich
herinneren, dat de moeilijkhedeii van zijn vertrouweling sons in de
eerste plaats moeten beschouwd worden als zijnde van fysische en dan
pas als zijnde van morele aard. In dit boek vindt hij voor de moeilijke
gevallen, die tegenwoordig vaak voorkomen, de basisoplossing.
Dit uitstekende werk geeft zeer moderne voorlichting en de meest
veilige doctrine, zodat het op een plaats moet kunnen rekenen op de
studietafel van ieder priester, die oprecht bekommerd is om zijn zo
delicate ambt met kennis van zaken uit to oefenen.
Serie: Bibliotheek voor moiaalpsychologie en moraaltheologie.
Formaat: 11,5

x 18,5 cm 232 pp.

Ino.enaaid: Fr. 125

Gebonden: Fr. 150

f 9,50 —f 11,50

Nederlands v an H. Mansvelt.

Verkrijgbaar in de boekhandel

Uitgeversm ij.
Desc/ee de Brouwer N.V.
BelgiE
Houtkaai 23, Brugge

Nederland
M. van Coehoornstraat 10, Breda

DE NAAM NOG MET SCH
MAAR DE „SERVICE" MODERN
ZO BETAAMT HET EEN DYNAMISCHE
ONDERNEMING MET 80 JAAR ERVARING

1

ANTWERF'SCHE HYPOTFIEEKKAS N.Y.
Privê onderneming beheerst door het Kon. Besl. van 15/12/1934

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

A. B.B.
ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND
8, MINDERBROEDERSSTRAAT, LEUVEN
Alle verzekeringen: op het leven, fegen brand,
ongevallen, hagel, glasbraak, enz.

Voor uw dochter van 12 of 15 jaar

Normaalschool 011zelieve-Yrouw-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
ADORNO, T. W.. Noten zur Literatur, 2. — Suhrkamp-Verlag, Frankfurt, 1961,
340 pp., DM. 5.80.
Uitg. Biblica,
Assemblees du Seigneur; 55, Deuxieme dimanche acres la PentecOte.
Brugge, 1962, 110 pp..
AUGUSTINUS, s., Oeuvres 13 - 14: Les confessions. — Desclêe de Brouwer, Brugge,
1962, 712 - 696 pp., F. 690.
Aula boeken, DR. J. DE VRIES, Woordenboek der Noord en Zuid Nederlandse
plaatsnamen. M. MEAD, Seksualiteit en temperament. — Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1962.
BEKAERT, A., e.a., Lichamelijke opvoeding in verband met het arbeidsmilieu.
Nauwelaerts, Leuven, 1962, 115 pp.
BERNARD, Henri. Terre commune. — Brepols, Brussel, 1962, 704 pp., 18 ktn.,
6 tabl., F. 245.
Bewijs in de Wetenschap, (Het)., Prof. Dr. G. BERKOUWER e.a.. — J. H. Kok,
Kampen.
BILSEN, O.F.M., Dr. B. van, Kerk en beweging, — Dekker van de Vegt, Nijmegen, 1962, 297 pp., f 15.90.
BOISDEFFRE, P. de, Dictionnaire de litterature contemporaine 1900 - 1962. —
Ed. Universitaires, Parijs-Brussel, 1962, 680 pp.
BORK, A., Der Junge Grieche. — Artemis Verlag, Zurich, 1962. 119 pp.. (Imp.
J. J. M. Meulenhoff, Amsterdam.) f 4,75.
BULATOVIC, M., Wolf und Glocke. — Carl Hanser Verlag, Miinchen, 1962, 396
pp., D.M. 24.80.
BUSCH, W., Max und Moritz. — Artemis Verlag, Zurich, (Imp. J. Meulenhoff,
Amsterdam) 1962, 99 pp., f 4.75.
Bijbel over Serie, (De), Drs. W. BOUWMEESTER, De Bijbel over het verbond. —
J. J. Romen f Zn., Roermond, 1962, 120 pp., f 4.90.
DANIEL ROPS, Saint Bernard et ses fils, — Mame, Tours, 1962, 214 pp., 36 pl.,
NF. 26.
DOMINICUS, J., Vrijmetselarij. — N.V. Gesto, Alkmaar; De Vlijt, Antwerpen,
1959, 208 pp., f 7,90.
EDER, P., Siihne. — Herder, Wenen, 1962, 262 pp.
ESSLIN, M., Brecht. — Athenaeum-Verlag, Frankfurt, 1962, 420 pp.. DM. 23.30.
FLITNER, W., Europaische Gesittung. — Artemis Verlag, Zurich, (imp. J. Meulenhoff, A'dam), 1962, 568 pp., f 30.15.
FRISCH, M., Stiicke 1 - 2. — Suhrkamp-Verlag, Frankfurt, 1962. 400 - 360 pp.,
DM. 17.80 (ieder).
GAZI-YASARGIL, M.. Die Aufgabe des Westens. — E. Rentsch. E,rlenbach, 1962,
92 pp., DM. 6.50.
GELIN, A., De hoofdlijnen van het Oude Testament. — Patmos. Antwerpen, 1962,
90 pp.. F. 42.
GELRE, H. Van, Henry Miller, legende en waarheid.
Lannoo. Ticit 1962, 160
pp., 4 fot., F. 35.
Gids Sint-Kristoffel 1962. — Zedenadel. Gent: V Schoonhekestraat. 137 Antwerpen,
144 pp.
GIRDLESTONE. C., Jean-Philippe Rameau, sa vie, son oeuvre. — Desclée de Brouwer, Brugge, 1962, 656 pp., F. 450.
GOESKER, E., Das Jahr der Gotteskinder.
Benziger-Verlag, Einsiedeln, 1962,
283 pp., geill., Zw.F. 8.90.
GRALL, X., La generation du Djebel. — Ed. du Cerf, Parijs. 1962, 128 pp.. NF. 4,50.
GREEFF, Etienne, De, L'homme et son juge.
Desclêe de Brouwer. Brugge, 1962,
188 pp., F. 135.
HAEGENDOREN, M. Van, Volkskultuur in Vlaanderen.
Overdruk uit de Belleman, 1961.
HEIDT, A. M., Catholica.
encyclopedisch Vademecum voor het katholieke
leven. — Pax, Den Haag, 1961, 2e druk. 1900 kol. f 48.
HOLZ, H. H., Macht und Ohnmacht der Sprache. — Athenaeum-Verlag, Frankfurt,
1962, 180 pp., DM. 12.
HOWALD, E., Deutsch-Franziizischer Mosaik, — Artemis Verlzig. Zurich. (imp
J. Meulenhoff, A'dam). 1962, 294 pp., f 21.45.

INSTITUUT "CROMBEEN„
GENT
1. Lagere Normaalschool (4 leerjaren)
a. Economische afdeling
b. Wetenschappelijke B
2. Normaalschool voor kleuterleidsters (4 leerjaren)
3. Middelbare afdeling (lagere cyclus)
4. Lager onderwijs - kleuteronderwijs
INTERNAAT – HALFINTERNAAT – EXTERNAAT

BISSCHOPPELIJKE NORMAALSCHOOL
KASTEELSTRAAT 8 — SINT NIKLAAS — TELEFO:ON 761088
— Voorbereidende afdeling: lager onderwijs
— Algemeen middelbaar onderwijs van de lagere graad
— Lagere normaalschool (onderwijzers) 2 secties:
2. afdeling wetenschappelijke B
1. economische afdeling
— Middelbare normaalschool (regenten) : 4 secties :
2. moderne talen
1 moedertaal-geschiedenis
4. wetenschappen-aardrijkskunde
3. wiskunde-fysica
INTERNAAT

—

EXTERNAAT

—

HALFINTERNAAT

ONZE-LIEVE-VROUWE COLLEGE TIE NE N
Voorbereidende Afdeling
Humaniora Latijn-Grieks
Latijn-Wetenschappen
Economische
Degelijk ... , Open .... Vormend ... :
BROEKSTRAAT 31 – Tel. 016.814.09

MEISJES,
een verzekerde toekomst en een dienend apostolaat verzekert U de

0. L. VROUWSCHOOL VOOR VERPLEE GKUNDE
MECHELEN
ouderdom: 18 jaar – voorbereidend jaar : vanaf 17 jaar
BREVET: Beroepsverpleegster – 3 jaar studie
Verpleegassistente
– 2 jaar studie
Nursing-Hostess
– 1 jaar studie
Neem inlichtingen :
0. L Vrouwgasthuis, Keizerstraat, 7, Mechelen.
Tel. 127.87
Tel. 144.23
of in de school, Augustijnenstraat, 9, Mechelen.

Huwelijk en Sexualiteit. Annalen van het Thym genootschap. — Her Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1962, f 2.50.
JAHN. H. H.. Die Triimmer des Gewissens. — Europaische Verlag, Frankfurt, 1961,
208 pp., DM. 12.
Jezus ons nabij, door een monnik der Oosterse Kerk. — Beyaert, Brugge, 1962, 82 pp.,
F. 45.
Klassieken uit de Nederlandse letterkunde. Nr. 16, Van Tweeerlei Minne, door Dr.
J . pnr r MANN_ — W E. J. Tieenk Willink, Zwolle, 1962, 19 pp., f 5,95.
KLINGELHOGER, W., ROmische Techniek. — Artemis Verlag. Zurich, (imp. J.
Meulenhoff, Amsterdam, 1962, 61 pp., f 4.
KLOSTERMANN, F., Das christliche Apostolat. — Tyrolia-Verlag, Innsbruck,
1962, 1196 pp., O.s. 320.
LACKMANN, Max., Der Christ und das Wort. — Styria Verlag, Graz. 1962, 230
pp., 72 S.
LEFEBVRE, G., La foi dans les oeuvres. — Desclêe de Brouwer, Brugge, 1962, 180
pp., F. 66.
LUBAC (de), H., La pens& religieuse de Teilhard de Chardin. — Aubier. Parijs,
1962, 376 pp., F. 153.
LUKACS, Literatursoziologie. — Luchterhand-Verlag, Neuwied, 1961. 550 pp.. DM.
28.
LUTZELER, H., BildwOrterbuch der Kunst. 2 B. — Dummlers Verlag. Bonn, 1962,
788 pp., mit 1050 Abb., DM. 19.80.
MAIRE, G.. Les instants privilegies. — Aubier, Parijs, 1962, 448 pp., F. 330.
MARIJNEN, J., Kosmos. — Manteau, Brussel, 1962, 48 pp., F. 50.
MERSCH, E., Le Christ, l'homme et l'univers, — Desclêe de Brouwer. Brugge. 1962,
152 pp.
MOUROUX, Jean, Le mystere du temps. — Aubier, Parijs, 1962. 294 pp.
NESTROY, J., Ausgew5hlte Werke, — S. Mohn-Veriag, Gutersioh, 1962, 580 pp.,
DM. 10.80.
NIGG, W., Mailer des Ewigen. Band II. — Artemis Verlag, Zurich.. (imp. J. Meulenhoff, Amsterdam), 1962, 495 pp , mit 48 abb., f 30.15.
O'DONNEL, Th. J., La morale en m edecine.
— 2e ed. — Mame, Tours, 1962, 384
pp., NF. 13.
PAPAJEWSKI, H., Thornton Wilder. — Athenaeum-Verlag, 1961, 166 pp., DM. 12.
PENNOCK, OSB , Br. 0., Godt is 't Kloosterslot en ende. — De Vroente, Kasterlee,
1962, 116 pp., f 6.50.
PEYPERS, Ankie, Geen denken aan. — Contact, Amsterdam, Antwerpen, 1962, 160
pp., f 5,90.
Polybios Geschichte I. — Artemis Verlag, Zurich, (imp. J. Meulenhoff, Amsterdam),
1962, 743 pp., f 29,90.
PRESSBURGER, E , De muis stierf op Zondag, — De Fontein, Utrecht, 1962, 214
pp., f 4.90.
RAIMUND, F., Gesammelte Werke. — S. Mohn-Verlag, 1962, 608 pp., DM. 10.80.
REINHARDT, H. R., Roter Fuchs im gelben Haus. — Steinkopf-Veriag, Stuttgart,
1962, 256 pp., DM. 10.80.
RENARD. A., Mgr., Vie apostolique de la religieuse d'aujourd'hui. — Desclee de
Brouwer, Brugge, 1962, 160 pp., F. 54.
ROOIJEN, H Van, De oorsprong van de orde der Kruisbroeders of Kruisheren. —
Lichtland, Diest, 1961, 240 pp., F. 150.
ROSKAM, ABBING, Dr. P. J., Ethiek van de geldbesteding. — G. F. Callenbach,
Nijkerk, 190 pp., f 9.90
SCHNABEL, E., Fremde ohne souvenir. — S. Fischer-Verlag, Frankfurt, 1962,
110 pp.
SCHRADER, Herbert, Een arts nam de vlucht. — De Fontein, Utrecht, 1962, 248
pp., f 4.90.
SEEL, Otto, Antike Entdecker fahrten. — Artemis Verlag, Zurich, (imp J. Meulenhoff, Amsterdam), 1962, 88 pp., f 4.----.
Seneca Tragkidien I. — Artemis Verlag, Zurich, (imp( J. Meulenhoff, Amsterdam),
1962, 580 pp., f 26.80.
SHAW, H., De misdaad van Giovanni Venturi. — Thymfonds, Den Haag, 1962,
244 pp., f 7.75.
SILBERSCHMIDT, M., e.a., Europa und der Kolonialismus. — Artemis Verlag,
Zurich, (imp. J. Meulenhoff, A'dam.), 1962, 290 pp., f 15 15.
URS VON BALTHASAR, H., Het beschouwend gebed. — Paul Brand, Hilversum,
1962, 228 pp.

GINDER-ALE
een Wein bier!
])at 10 B
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BROUWERIJ MARTINAS N.V. - MERCHTEM

Tie kwaliteitsdraadartikelen wenst
vraagt ze aan bij

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

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij - Kortrijk
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= Zwaardoekweverijen
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SCHEERDERS VAN KERCKHOVE'S
VERENIGDE FABRIEKEN N.V.

ST-NIKLAAS

TELEFOON: 76.35.01 (7 Melon)

Kenf U

MARBRABEL
een nieuwe, moderne marmer-fegel

VEER, Karel van t, Op houten schoenen. — De Fontein, Utrecht. 1962. 232 pp..
f 4.90.
VERGIL. Vom Landbau. — Artemis Verlag, Zurich. 1962, 102 pp . f 4.75.
VET, G. De, Beeld en gelijkenis. — Lannoo. Tielt. 1962, 192 pp.. 40 pl.. ing. F. 58.
geb. F. 80.
Vocabulaire de theologie biblique. — Les Editions du Cerf, 1962, 608 pp , 42 NF.
WALTMANS, H. J. G.. De Nederlandse politieke Partijen en de nationale Gedachte.
,
,
pp.
Alberts nrukke.rij.
Universitas, Leuven, 1962, 130
Wereld van het woord (De Universitas-iSchrift).
pp.,
WEST, Morris. De vrucht van de stilte. — H. Nelissen, Bilthoven, 1962, 297 pp
f 9.90.
WINNINGER, Paul Volkstaal en liturgie.
Lannoo, Tielt, 1962, 240 pp., ing.
F. 80, geb. F. 105.
ZAEHNER, R C.. The Dawn and Twilight of Zoroastrianism. — Weidenfeld &
Nicolson, Louden, 1961, 372 pp., 45 ill., sh. 50.
's
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Middelbare Handelsschool St.-A loysius
EDW. ARSENSTRAAT, 40, OUDE-GOD
GUST LAVASTRAAT, 33, OUDE-GOD
HOGERE GRAAD A6 (2)
LAGERE GRAAD A6 (3)
Zes jaar studie na het Ede jaar van de LAGERE SCHOOL
EXTERNAAT
Inlichtingen en inschrijvingen alle dagen van 9-12 en van 15-18 uur

INSTITUUT SINT-AGNES
Onderwijsinrichting bestuurd door de Religieuzen Ursulinen
In ternaat
79-226 Turnhoutsebaan
BORGERHOUT
A.
B.
C.
D.
E.

Half-internaat
Schoenstraat 41

Externaat
Lammekensstraat 84
TELEFOON 353201

Oude Humaniora. Moderne Humaniora (volledige cyclus)
Snit-Naad-Confectie: Vliddelbare technische afd. Cl Normaalafd. D
Beroepsafd. C3-1 Voortgezette Technische Opleiding Cl-D
Handelsafdeling A6/A 3 A6/A2 Handelsregentaat A6/A1
Avondeursus voor Modes Avondcursus voor Naad
Volledig Lager- en kleuteronderwijs

H. PIUS X - INSTITUUT

KATHOLIEKE NORMAALSCHOOL
V1I Olympiadelaan 25, ANTWERPEN, Tel. 03/38 13 80
INTERNAAT — EXTERNA AT

* Lagere Oefenschool: van 6 jaar af.
* Middelbare Oefenschool: van 12 jaar af, Grieks-Latijnse afdeling. Moderne afdeling.
* Lagere Normaalschool: van 15 jaar af, Grieks-Latijnse afdeling, Wetenschappelijke afdeling A, Wetenschappelijke afdeling B, Economische afdeling.
* Middelbare Normaalschool: na lagere normaalschool of na humaniora. Afd.: Moedertaal-Geschiedenis, Moderne talen, Wiskunde - Fysica met Econ. wetensch., enz.
* Hoger Instituut voor Opvoedkunde.
* Dienst voor Studie- en Beroepsorientering.
* Inlichtingen en inschrijvingen: elke werkdag van 9-12 our en van 14-17 uur.

Broeders van Liefde
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 levee
te wijden aan de evenmens. kunnen inlichtingen over het kloosterleven bekomen bij de BROEDERS VA N L I E F D E, Stropstraat 125 GENT.

Sedert 1870 legt de

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

fv444,W41% „Sint Jozef"
OVERUSE (BRABANT)

Grieks-Latijnse humaniora en voorbereidende klas
Internaat i-h) externaat
Onder leiding van de Missionarissen van Steyl
WAVERSE STEENWEG 96 — TELEFOON (02) 57 71 68

SINT-JOZEFSINSTITUUT DOCHTERS
INTERNAAT — EXTERNAAT
SINT-JOZEFSTRAAT 35 ANTWERPEN TEL. 33.32.52

VAN
MARIA

Lager onderwijs: Nederlandse- en transmutatieklassen
Middelbaar onderwijs: Lagere cyclus Moderne Humaniora, Grieks-Latijnse Humaniora
Kunsfonderwijs — erkend door de Staat, — dus kosteioos.
Hoger secundair Technisch (A7/A2) Hoger onderwijs (A7/A1): meerdere mogelijkheden
Handelsonderwijs: Franstalig sekretariaat.

* METALEN MEUBELEN
* SCHOOLBANKEN
* BEDDEN ENZ.
VOOR SCHOLEN, PENSIONATEN,
GASIHUILkN, KLINIEKEri, BURELEN
VRAAGT CATALOGI

WERKHUIZEN

JOSEPH MERTENS

N.V.

208 DEURNESTRAAT – MORTSEL-ANTWERPEN – TELEFOON 49.63.30

MERTEI1S

Stanciaarci g-eet cnieutubblact-

Sportwereid

Een van beide bladen moet LT lezen!
Em. Jacqrnainlann 127, Brussel
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Voorbereidende afdeling vanaf 17 jaar
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Beroepsonderwijs en moderne talen voor meisjes
in het Nederlands en het Frans
Tel. Brussel 57.70.21
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Bijzondere School voor Technische Ingenieurs
in de mechanica, de elektriciteit (zwak- en sterkstroom) de industridle
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)

ALTENA -SCHOOL KONTICH
Zusters Dienstmaagden der Heilige Harten van Jezus
en Maria, Antwerpse Steenweg 73, Kontich
KLEUTERSCHOOL -- LAGERE MEISJESSCHOOL

Gezonde mooie omgeving met prachtige speeltuin.
INTERNAAT — HALF INTERNAAT — EXTERNAAT
Ook voor jongens van 3 tot 8 jaar, kosteloos onderwijs.
Telefoon 53.03.43 - 53.01.02.
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KATH. NORMAALSCHOOL VOOR ONDERWRZERS
ONDER DE TOREN 13 — 14 MECHELEN
INTERNAAT
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Oud stelsel :
4de normaaljaar
Nieuw stelsel : 3de normaaljaar; 2de normaaljaar; 1 ste normaaljaar met
als afdelingen :
a. Latijn-Wetenschappen — b. Wetenschappelijke B — c. Economische

SINT-ROMBOUTSSCHOOL (OEFENSCHOOL)
Minderbroedersgang 10, Mechelen
Volledig Lager Onderwijs — Voortgezet Lager Onderwijs

ALGEMEEN MIDDELBARE
Schuttersvest 53, Mechelen
internaat
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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).

St.-gozelisiotituut - cEiesiten
Telefoon 81.391

SINT-BERLINDISINSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK

—
—
—
—
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voorbereidende afdeling en opleiding tot :
verpleegassistente en beroepsverpleegster,
gegradueerde ziekenhuisverpleegster A I,
vroedvrouw,
kinderverpleegster,
soc,ale verpleegster.

Inlichtingen : Van Schoonbekestraat, 1 43, Antwerpen. Telefoon 37 24 66

Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen
Onder de bescherming van de Katholieke Universiteit to Leuven

Verleent de volgende diploma's:
Diploma van Gegradueerde van de H.v.V.
Diploma van MEErtalige 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.

Instituut van de Heilige-Familie van Helmet
Jan Moorkengstraat 95, — Berchem-Antwerpen — Telefoon (03) 39.17.88
Middelbaar Onderwijs : Oude Humaniora
— Grieks - Latijnse afdeling
— Latijn Wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora
- Algemeen Vormend Onderwijs
— Economische afdeling
Voorbereidende afdeling Kleuterklassen
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HOGERE TECHNISCHE SCHOOL SINT LIEVEN
Gildestraat, 7 – GENT – tel. 09.23.20.57
Bisschoppelijke inrichting voor studenten van beiderlei kunne –
gesticht in 1892.
Officieel erkend als speciale school voor 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.
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Het Nederlandse loonbeleid
P 22 juni en 6 juli j.l. hield het hoogste orgaan van de publiekrechtelijke organisatie van het Nederlandse bedrijisleven, de
Sociaal Economische Raad, zich bezig met een zeer belangrijk onderwerp. Bijna twee jaar geleden verzocht Staatssecretaris Roolvink
namens de regering aan dit lichaam, advies nit te brengen of, en in
welke richting het Nederlands loonstelsel verandering behoeft. Ben
commissie van de S.E.R., langzamerhand bekend geworden onder de
naam van commissie-Schouten, is enige maanden geleden, na moeizame
en tijdrovende discussies, met een rapport over bovenstaande vraag
klaar gekomen, waarin een meerderheid zich uitspreekt voor een ingrijpende verandering van het loonbeleid. Op 22 juni moest de S.E.R. zich
hierover beraden. Het is niet bekend wat er op deze vergadering gebeurd is — de vergaderingen over dit onderwerp zijn niet openbaar —,
maar in elk geval is het duidelijk dat de S.E.R. zich niet zonder meer
kon verenigen met de meerderheidsmening van zijn eigen commissie.
Een tweede vergadering, op 6 juli, moest aan dit onderwerp gewijd
worden. Het resultaat daarvan was dat de regering thans in het bezit is
van een advies dat weliswaar niet eensluidend is doch dat haar wel
houvast geeft om haar loonbeleid weer naar gezonde banen te leiden.

O

Voor velen die van het Nederlandse loonsysteem slechts de spectaculaire zijden kennen, kan het verwondering wekken dat daaromtrent
zoveel te doen is. V erzekert dit stelsel immers niet het bestaan van een
bijna volmaakte arbeidsvrede en wordt bovendien niet telkens weer
gesignaleerd dat het een oplossing biedt voor het grote probleem dat in
tal van landen zorgen baart: de beheersing van de nationale loon- en
prijsontwikkeling? Door de greep welke het de overheid op de loonvorming geeft, kan deze ervoor waken dat geen loonstijgingen tot stand
komen welke leiden tot nationaal-economisch onverantwoorde prijsstijgingen. De Nederlandse regering heeft in de afgelopen jaren niet,
zoals dat elders het geval was, machteloos hoeven toe te zien bij de
onaangename verrassingen die het onoverzichtelijke proces van vrije
loon- en prijsonderhandelingen telkens weer dreigt te brengen. In het
nederlandse stelsel is de bepaling van de loonhoogte geen zaak meer
waarover werkgevers en werknemers in onderneming of bedriji stak
beslissen. Het is de overheid die, zj het dan ook na overleg met de
centrale vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, bepaalt
61
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welke loonsverhogingen, gezien het nationale economische belang, toegelaten zullen worden of niet.
Tot september 1959, het ogenblik waarop de „vrijere - of „gedifferen
tieerde" loonvorming ingevoerd werd, vond loonsverhoging slechts
plaats in het kader van algemene „loonrondes -. Geen andere loonsverhogingen waren geoorloold dan die welke van tijd tot tijd door de
regering, over de gehele lijn ineens toegestaan, werden. Dan gingen
ineens alle lonen met eenzelfde percentage omhoog. Sinds 1959 werkt
men niet meer met een uniform percentage voor alle bedriffstakken.
In het thans geldende stelsel is het aan de alzonderlijke bedriffstakken
toegestaan de lonen te verhogen in de mate waarin de produktiviteit
daar stijgende is. Hoewel dus de lonen in de verschillende bedriffstakken met een verschillend percentage kunnen stijgen, blijit de loonstijging over het gehele land genomen binnen de grenzen die door de
nationale produktiviteitsstyging worden aangegeven. Langs een andere
weg wordt hetzelicle resultaat bereikt: de regering heeft het instrument
in handen om te verhinderen dat het algemene prijspeil stijgt boven het
niveau dat nationaal-economisch wenselijk geacht wordt.
Menige buitenlandse regering benijdt de Nederlandse om deze rnogelijkheid. Nu eens in dit, dan weer in dat land, moet men machteloos
toezien als hoge looneisen prijsverhogingen achter zich aanslepen die
op enigszins langere termijn betreurenswaardige gevolgen kunnen hebben. Het beginsel der vrije collectieve onderhandeling, waaraan de
vakbeweging overal elders als aan een onaantastbaar recht vasthoudt,
verhindert het nemen van maatregelen als die waarmee de Nederlandse
regering orde brengt in het loonvormingsproces.
In Nederland zelf echter heeft men langzamerhand ervaren dat deze,
elders zo vaak als voorbeeld geciteerde, oplossing slechts een schijnoplossing is. De uitschakeling van de vrije onderhandeling blijkt op
den duur tot onhoudbare toestanden te leiden. De toepassing van de
„gedifferentiêerde loonvorming" leverde de ene moeilijkheid na de
andere, zo zelfs dat sinds twee jaar een permanente loonpolitieke malaise heerst.
Dat men in 1959 het stelsel der uniforme „loonrondes - verliet, was
onvermijdelijk. Dit systeem betekende dat de werknemers op geen enkele manier eventuele gunstige bedriffsresultaten in hun loonzakje weerspiegeld zagen. Ook in bedrijven waar enorme winsten gemaakt werden, konden geen hogere lonen gegeven worden. De ondernemer die
zijn arbeiders in de norm van hogere beloning in de winst Wilde doen
delen, stond aan gerechtelijke vervolging bloot.
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De „gedifferentieerde loonvorming" zou hierin verandering brengen
doordat de loonstijging gekoppeld werd aan de produktiviteitsstyging.
Aangezien men ongeveer wel marl aannemen dat de bedriilsresultaten
parallel stijgen met de stijging van het arbeidsprodukt per arbeider —
de produktiviteitsstijging —, zou de arbeider in zijn loon de weerslag
vinden van de goede gang van zaken van de onderneming waarin hij
werkt. Maar, ook al bracht de „nieuwe loonpolitiek - in dit opzicht
verbetering, het is en blijit een gedirigeerde loonvorming waarin geen
plaats is voor vrije collectieve onderhandeling. Zij heeft differentiatie in
de lonen gebracht maar verleende aan werkgevers en werknemers geen
grater vrijheid. Deze „onderhandelen - slechts over de vraag met Welk
percentage de produktiviteit gestegen is, waarbij dan nog aan een
regeringsinstantie, het College van Rijksbemiddelaars, te beoordelen
staat of zij juist gerekend hebben! De term „gedifferentieerde loonvorming" duidt dan ook beter dan die van „vrijere loonvorming" de ever-king van het stelsel aan. Het zijn de cijfers over de produktiviteitsontwikkeling die de loonsverhogingen bepalen. Werkgevers en werknemers mogen wel de berekeningen maken, maar voordat deze in loonsverhogingen worden orngezet controleert de regering of er wel „eerlijk gerekend is. Bij het conflict over de lonen in de bouwnijverheid, begin
1961, moest, nadat de betrokken partijen het eens geworden waren,
nog de moeilijkheid overwonnen warden dat, volgens het College van
Rijksbemiddelaars, de loonsverhoging 0,05% te hoog berekend was!
Het feit dat juist de laatste twee jaren zo rijk waren aan loonpolitieke
strubbelingen, bewijst volgens sommigen, dat de oorsprong van de
moeilijkheden meer gezocht moet warden in de differentiatie die het
nieuwe stelsel bracht dan in zijn onvrijheid, in zijn dirigistisch karakter.
Bij de uniforme loonvorming kwam het niet voor dat bepaalde bedriffstakken waar produktiviteitsverhoging vrijwel uitgesloten is ver achter
dreigden te raken op bedrijven met gernakkelijk mechaniseerbare arbeid
— moeilijkheden zoals die in januari 1960 leidden tot wilde busstakingen waren uitgesloten. Evenmin kon het gebeuren dat sterke loonstijging in bepaalde bedriffstakken een algemene loongolf achter zich
aan dreigde te slepen — het conflict dat in het najaar 1960 ontstond
omdat de regering geen toestemming wilde geven tot een tussentijdse
loonsverhoging in de metaalindustrie zou vermeden zijn. Men zou ook
verschoond zijn gebleven van het geharrewar over de „matiging - der
looneisen en de ingewikkelde strijd rond het „Akkoord van Oud-Wassenaar" die sinds november 1961 meer dan een half jaar de gemoederen
in beroering hield. De oorzaak daarvan immers was dat de toepassing
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van het „produktiviteitscriterium - een beduidend hogere loonsverhoging bracht dan verwacht: de bedrijven met lage produktiviteitsstijging
bleken zich „op te trekked - aan de loonstijging in de metaalindustrie;
niet de gemiddelde nationale produktiviteitsstijging maar de veel hogere
van de metaalindustrie ging praktisch de loonontwikkeling bepalen, met
het gevolg dat „matiging - noodzakelijk werd.
Men kan ook nog zeggen dat de „gedifferentiêerde loonvorming",
juist doordat zij de afzonderlijke bedriffstakken aktief bij het loonvormingsproces betrekt, werkgevers en werknemers in de verleiding brengt
zelf hun zaken te regelen. De toenemende verbreiding van „zwarte
lonen", illegale beloningen boven de wettelijk geoorloofde lonen, zou
erdoor in de hand gewerkt zijn. Maar hier moet dan Loch onmiddellijk
ook een andere overweging bij de beoordeling mee gaan spelen, die juist
het dirigisme in staat van beschuldiging stelt: in een periode van gunstige con junctuur zijn zwarte lonen het onvermijdelijk gevolg van de
verstarring en de willekeur waartoe een dirigistische loonpolitiek wel
aanleiding moet geven.
Het feit dat langzamerhand de overtreding der spelregels normaal
is geworden en de centrale regeling het karakter krijgt van een mooie
papieren façade die een geheel andere werkelijkheid aan het oog moet
onttrekken, zou op zich een herziening nog niet dringend nodig gemaakt hoeven hebben: een zekere hypocrisie speelt overal in het sociale
leven een rol. Maar een andere factor doet zich langzamerhand steeds
sterker Belden: het onbehagen dat in de vakbeweging ontstaat. Wat de
huidige Nederlandse situatie onhoudbaar maakt, dat is de spanning die
zij in de vakbeweging wekt tussen leiding en leden. De leiders der
vakorganisatie voelen — vooral in socialistische en protestantse kring
wordt daar uiting aan gegeven — dat men van dit stelsel al moet, evil
men de greep op de arbeiders niet verliezen.
Waar het na-oorlogse Nederlandse loondirigisme tenslotte op vast
gaat lopen is voor alles de overspanning van de verantwoordelijkheid
der vakorganisaties. Centraal gevoerde loonpolitiek veronderstelt een
vakbeweging die de arbeidersmassa stevig in haar greep houdt en aldus
borg kan staan voor een loyale opvolging van de richtlijnen die centraal
vastgelegd worden. juist echter door loyaal mee te werken aan de
uitvoering van deze politiek dreigen de vakbondsleiders het kontakt
met de massa te verliezen. De vakorganisatie kan niet meer optreden
als de spreekbuis voor de looneisen harer volgelingen, de leiders moeten
zich ertoe beperken hun uitleg te geven waarom dit of dat met regering
en werkgevers op centraal niveau overeengekomen is. Herhaaldelijk
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komt het voor dat ondernemers zich bereid verklaren hogere lonen te
betalen en dat de vakbonden neen moeten zeggen. Zo moeten zij wel
de indruk vestigen het als hun eerste taak te beschouwen de arbeiderseisen al te remmen en tot zwijgen te brengen.
Binnen een dirigistische loonpolitiek verandert eigenlijk het karakter
der vakorganisatie. Zij kan niet meer de organisatie zijn waarmee de
arbeidersmassa haar eisen kracht bijzet. De lonen worden uiteindelijk
ergens in het topoverleg met regering en werkgeversvertegenwoordigers bepaald op grond van nationaal-economische overwegingen en met
behulp van ingewikkelde becijferingen waarvoor economische experts
de gegevens verschaffen. De taak die de arbeidersleiders tegenover de
massa nog rest is haar duidelijk te maken dat zij geen verstand heeft
van wat goed voor haar is en haar aan te sporen zich te houden aan
wat, voor haar maar zonder haar, besloten is.
Als nog altijd een [link percentage der Nederlandse arbeiders de
vakorganisaties trouw blijit dan is dat omdat zij menen dat de vakbeweging nog altijd is wat zij in het verleden was. De daad waarmee men
het lidmaatschap aanvaardt wordt gezien als een rationele manier om
het arbeidersbelang te verdedigen. Realistisch beschouwd is dat echter
in het kader van een dirigistische loonpolitiek niet meer het geval. Zoals
een bestuurder van het Christelijk Nationaal Vakverbond dit onlangs
opmerkte, verbindt de arbeider zich thans door zijn lidmaatschap om
mee te werken aan de loyale uitvoering van de overheidspolitiek! Op
den duur moet hij gaan merken dat hij voor zijn belangenbehartiging met
zijn lidmaatschap eigenlijk niets opschiet . . . . en daarmee staat de vakbeweging voor een crisis!
Dat dit aspekt van de zaak in Nederland tot nu toe zo weinig aandacht heeft getrokken, hoeft niet te verwonderen. Het heilig gezag dat
men in Nederland voor deskundigen, en met name economische deskundigen, heeft en het bona magisch geloof in wetenschappelijke cijfers
verklaren dat de sociale eisen regelmatig moeten wijken voor wat dan
heet de harde taal der economische feiten. Dat er ook nog zoiets is als
het s o c i a a 1 m o g el ij k e — in Belgie heeft de ervaring met de
„eenheidswer dat nog eens geleerd — en dat men met dit sociaal
mogelijke op straffe van mislukking rekening moet houden, wil er bij
de moraliserende Nederlander maar moeilijk in. Men zal eenvoudig
zeggen: de vakbeweging moet dat of dat doen op grond van de morele
verantwoordelijkheid die zij draagt. Of dat kan zonder dat de vakbeweging haar eigen graf graa[t, blijit buiten beschouwing.
Binnen het kader der Nederlandse verhoudingen waar de vakbonds-
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leiders zich onmogelijk maken als zij ergens in hun veelgeroemde verantwoordelijkheidsbeser voor het algemene welzijn tekort schieten, is
het begrijpelijk dat het verzet tegen het dirigisme slechts langzaam
groeide. Toch is het opmerkelijk dat tenslotte de drang naar grocer
vrijheid in de loonvorming juist van deze zijde kwam en dat met name
de liberate werkgevers het langst aan het dirigisme blijven vasthouden.
De vakbeweging voelt blijkbaar dat haar eigen bestaan op het spel
staat, terwijl de werkgevers beducht zijn dat de vakverenigingen het
hen weer moeilijk gaan maken.
Het meerderheidsvoorstel van het rapport der commissie-Schouten
draagt dan ook zeer duidelijk de signatuur van ideeén die het laatste
jaar in vakbondskringen geuit zijn. Als men afziet van de technische
details dan kan men de dragende gedachte ervan als volgt karakteriseren: werkgevers en werknemers stellen per bedriffstak in vrije onderhandeling de lonen vast, maar rekening houdende met wat werkgevers
en werknemers van alle bedrijistakken samen verenigbaar achten met
het nationale economische belang. Er komt weer vrijheid van onderhandeling, maar een vrijheid die zich onderwerpt aan de conditie van
haar eigen voortbestaan: de continuering van de bloei van het hele
bedriffsleven. ledere groep onderwerpt zich aan de discipline die allen
samen zich opleggen teneinde te voorkomen dat ieder doet wat alien
samen moeten betreuren.
Het systeem dat deze gedachte moet verwezenlijken berust hierop
dat werknemers en werkgevers van een industrie-tak meer kans hebben
goedkeuring voor hun loonsverhogingsvoorstellen te krygen van de
Stichting van de Arbeid — de centrale vertegenwoordiging van het
bedriffsleven — naarmate zij zich beter houden aan hetgeen nationaaleconomisch wenselijk is. Voordat zij onderhandelingen beginnen moeten zij kontakt opnemen, de werknemers met de arbeidersvakcentrales,
de werkgevers met de centrale organisaties der ondernemers, teneinde
te horen wat ter bescherming van het a l g e m e e n arbeidersbelang en
het algemene werkgeversbelang in het oog gehouden moet worden.
Aangezien dezelfde instanties in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigd zijn ligt bier een garantie dat de loonvoorstellen binnen de
perken zullen blifven.
De kern van het systeem bestaat echter hierin dat de Stichting van
de Arbeid, dus de hoogste vertegenwoordiging van het Nederlandse
bedrijfsleven, weliswaar praktisch volledige vrijheid van beslissing
krijgt, maar dat zij er zel[ voor moet zorgen deze te behouden door haar
taak goed te vervullen. Zou zij te gemakkelijk wijken voor bepaalde
machtige bedrijistakken of een al te grate toegevendheid tonen dan ris-
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keert zij daarmee haar eigen bestaan. Zodra zij niet in staat zou blijken
zich van haar taak op verantwoorde manier te kwijten en daarmee de
nationale economische doeleinden in gevaar komen, dan zou de overheid niet aarzelen haar beslissingsbevoegdheid weer aan zich te trekken.
Op het ogenblik dat deze regels geschreven worden is het nog niet
zeker of de overheid inderdaad het advies zal opvolgen zoals dat door
de meerderheid der commissie-Schouten is uitgewerkt. Het is echter te
hopen dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt. Er ligt hier een weg naar
gezondere verhoudingen, die weliswaar niet zonder moeilijkheden is,
maar die perspectieven biedt om het Nederlandse sociaal-economische
leven geleidelijk uit het moeras te brengen waarin een al te lang volgehouden dirigisme het voerde. Wanneer deze weg niet ingeslagen wordt
dan zal langzamerhand wel blijken dat het leven zelf bezig is het
keurslijf te doen barsten waarin het gehouden werd. De vakvereniging
heeft tot nu toe haar vertrouwen gesteld op het advies van de Sociaal
Economische Raad. Zou dit vertrouwen teleurgesteld worden, dan weet
niemand wat er nog over zal blijven van de keurige orde waarop men
zich zolang heeft blind gestaard.

PROF. DR. IR. F. PH. A. TELLEGEN

De vraag naar de toekomst
van de student

DB

titel, die ik boven mijn inleiding heb geplaatst, omschrij ft het
onderwerp, waarover ik mijn gedachten hoop te ontwikkelen en.
aan U voor te leggen. Maar de situatie, waarvoor deze inleiding bestemd is, omvat meer. Het gaat om „de vraag naar de toekomst van de
student", door studenten opgeworpen en aan docenten voorgelegd. Het
gaat niet om een vraagstuk, dat de leerling wil leren oplossen, reden
waarom hij aan de „geleerde- vraagt hoe men dat doer. Het gaat om
een ander soort vraag waarbij de vragensteller zelf geheel betrokken is,
die de vragensteller zelf omvat. De student vraagt welke zin hij aan zijn
student-zijn kan, en misschien moet geven. Deze vraag voorleggen aan
een docent is een daad van vertrouwen en verwachting. De student
verwacht geen pasklaar antwoord — de vraag is opgelost zoals de
suiker in de kof fie, die dan pas drinkbaar is! — maar hij vertrouwt erop
dat de docent zal zeggen in welke richting hij vooral het antwoord
zoekt. Daartegen kan de student zich afzetten, daardoor kan de student
zelf verder komen met zijn vragen. En zo wordt de student geholpen
om op zijn wijze, de wijze van de student, met zichzelf klaar te komen,
met de zingeving aan zijn student-zijn en met de opdracht, die hij zichzelf gaf om als wetenschappelijk gevormde de maatschappij in te gaan
en een toekomst te ontwerpen. In dit Licht moet U deze poging van een
docent om te antwoorden verstaan.
Het lijkt mij gewenst om even aandacht te besteden aan het algemeen-menselijke gegeven dat de mens altijd gespannen staat tussen een
verleden en een toekomst, altijd in de tijd staat. Maar dat „staan- is in
feite een „gaan - en dan een gaan in dubbele betekenis.
Ten eerste die van nolens volens opgenomen zijn. Hoewel doorgaans
de docent dichter voor de bejaardenstaat staat dan de student, onherroepelijk is hij vooruitzicht van beiden. Dat is het „voortgaan - van de
fysische en van de biologische tijd, van de tijd die de klok aftikt, van de
zonsommegang en van de seizoenen, van jeugd, volwassenheid en
ouderdom voor al het levende.
Inleiding op de Limburgse ,Studenten-Dag, Heerlen, 28 december 1961. Algemeen
thema van de studiedag: ,,Maatschappelijke tendensen en wetenschappelijke opleiding".
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Voor de mens is er een tweede betekenis van „gaan'', n.l. van bewust
en oorspronkelijk zin geven aan de tijd. De mens weet dat hij in de tijd
staat; de mens weet zich geroepen tot een zinvolle tijdsbesteding, zoals
dat beet. En de mens oordeelt over de tijd: de tijd die alle wonden
heelt, de tijd die voorbijvliegt of de tijd die maar niet opschiet. Voor de
mens geldt: gouverner, c'est prevoir, liefst ook nog het onvoorziene,
minstens mogelijke. Maar evenzeer, hoewel heden minder aanvaard:
menselijk leven is dOOrgeven, is tradere, is de gekregen rijkdom getrouwelijk verder reiken 1).
Menselijk vragen omtrent de tijd is altijd gericht naar een oorsprong
en naar een einde, naar een belofte en naar een vervulling, naar het
boven- of buitentijdelijke, dat op een of andere wijze in de tijd verschijnt 2 ) .
Het is goed dit vooraf te bedenken, omdat het ons kan waarschuwen
tegen een mogelijke eenzijdigheid, n.l. dat de wetenschap pas het
vragen omtrent de tijd zou hebben gebracht of dat het aan onze
geschiedenisperiode pas eigen zou zijn omtrent de toekomst te vragen,
of dat het specifiek eigen zou zijn aan de student, waardoor de docent
een „arrive- zou worden! Er is zeker in andere tijden telkens een
anders vragen omtrent de tijd — en op onze wijze van vragen ga ik
verder in — maar in dit tijdgebonden vragen komt iets wezenlijkmenselijks naar voren, waarmede het niet samenvalt. Anders gezegd:
hoezeer betrokken in onze vraag omtrent onze toekomst als wetenschappelijk gevormden, tegelijk zijn wij daarin solidair met aller vragen
omtrent ons aller toekomst, zelfs tot op het niveau van de gehele mensheid.
Ik stel mij voor eerst iets te zeg gen over hoe wij — in de west-europese cultuurkring — nit naar de toekomst vragen. En ik neem daarbij
als uitgangspunt het antwoord dat Romano Guardini geeft op de vraag
wie wij zijn: Ende der Neuzeit. Hij bedoelt daarmede uitdrukkelijk een
karakteristiek te geven. Van de geschiedenis-periode, die wij beleven,
kan worden gezegd dat zij een einde is, een voleinding, dat de grondinspiratie van de afgelopen, minstens drie, eeuwen haar kracht verliest
— en dat dit heel wat duidelijker is dan een ons al inspirerend toekomstbeeld. Met de afwending van de Middeleeuwen zijn wij als het
ware een geschiedenisfase ingegaan, waarin de voile zwaarte viel op
de toekomstdimensie van de tijd, waarin gaandeweg weer een nieuwe
fiiosofie, een nieuwe levens- en wereldbeschouwing vaardig werd, die
) J. Pieper, Lieber den Begriff der Tradition, Koln-Opladen, 1958.
2 ) B. Delfgauw, A. Boekraad, R. Kwant, Historiciteit. — Annalen Thijmgenoot-

schap, jrg. 43 (1955) , pag. 2 e.v.
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een gelukkig-makende samenleving zou opbouwen. Het doorgeven van
het eens gegevene, het traditum, raakte op de achtergrond. De mens is
niet geworteld in een verleden; hij bouwt de toekomst op en daarmede
zich zelf. Dat staat duidelijk te lezen in enkele bekende z.g. utopieen
uit de aanvang van de Nieuwe Tijd 3).
In de 16e eeuw, de eeuw van de Renaissance, verschijnt Thomas
More's Utopia, het bijna idyllische verhaal over een voornamelijk agrarisch levende eilandbevolking. Zij voorziet met een zes-urige werkdag
in alle redelijke behoeften. Tafel en bed van het gezinsleven zijn
uiteengelegd; men tafelt tesamen in grotere eenheden, publiek geadministreerd. En deze republiek van dienstvaardige en tolerante eensgezindheid staat klaar om van Europa de weldaden der schone letteren,
der boekdrukkunst en die van het christendom te ontvangen.
In de 17e eeuw valt Thomas Campanella's Zonnestaat, een filosofische republiek, die wij, na onze ervaring met totalitaire systemen,
lezen als een lugubere fantasie, waarin Plato's stadstaatconceptie tot in
het onmenselijke is overtrokken; alles rust op een ongelofelijke en dan
ook onmenselijke „vaderlandsliefde. Een gelukkigmakend systeem.
Uit dezelfde eeuw stamt Nova Atlantis van Francis Bacon, Baron
van Verulam, weer het beeld van een gelukkig levende eilandbevolking.
Op gemene kosten wordt er elke denkbare vorm van experimenteel
natuuronderzoek bedreven en dat is vruchtbaar voor de voorziening
in elke menselijke behoefte en de bestrijding van elke menselijke nood.
Grootse openbare familiefeesten verzorgen en vieren de menselijke verhoudingen in die samenleving.
Blijkbaar komen wij uit een historische periode waarin gaandeweg
sterker een toekomstbeeld gaat optreden van een te bouwen samenleving die vanuit haar structuur gelukkig maakt, het heil brengt. Bij
Claude Henri, Comte de Saint Simon, een Franse z.g. arbeidutopist
(begin 19e eeuw), is dat heel duidelijk. De Bijbel, zegt hij, kan vervangen worden door de zinsnede: de mens moet arbeiden, want daaruit
komen vrede, welvaart en geluk voort. En tenslotte: volstrekter dan bij
Karl Marx kan men dit vooruitgangsgeloof, op basis van het menselijke
tot stand brengen, niet denken 4).
Deze aldus gekarakteriseerde periode loopt ten einde. Dat wil in de
eerste plaats zeggen, dat wij niet meer geloven in een Utopia dat wij
bouwen en dat ons uit zichzelf gelukkig maakt. Ik behoef maar aan een
voorbeeld van hedendaagse utopieen te herinneren — G. Orwell's
3) Der utopische Staat, Hamburg, 1960.
4) W. Banning, Karl Marx, Aula, 1960; R. Kwant, De tvijsbegeerte van Karl Marx,
Spectrum 1961; j. de Kadt, Inleiding tot het denken van Karl Marx, Assen ('51 - '54).
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1984 5 ) — om dat te laten zien. Wij zijn opgenomen in een zich afwikkelend historisch proces — dat is de ene kant — en wij vragen ons of
waarop het uitloopt. Er zijn heel wat uitingen van dichters en denkers,
die het spiegelbeeld van de optimistische mensbeschouwing van de Verlichting brengen: een pessimistisch mensbeeld.
Minder volstrekt en m.i. meer waarheidsgetrouw is de opvatting, dat
wij ontdekken, dat mensen niet gelukkig „gemaakt- kunnen worden
vanuit maatschappelijke structuren, vanuit ons weten en kennen, dat een
voorzieningenmaatschappij voortbrengt.
Dat bepaalde, nu als naief herkende, vooruitgangsgeloof is voorbij.
En de vraag naar de normen staat op. Ons vragen naar de toekomst is
vooral, schijnt mij, een zoeken naar opvattingen en gedragingen, die het
ware humane dienen in deze nieuwe situatie. Wij vragen naar ethiek
van arbeid en organisatie, naar ethiek van welvaart hier en tekort elders,
naar ethiek van de wetenschappelijke werker en van beslissing en beslissingsvoorbereiding bij overheid en onderdaan, etc.
De maatschappijvorm, die zich aftekent aan het einde van de Nieuwe
tijd kan gekarakteriseerd worden als de functioneel uiteengelegde, waarin wonen en werken, recreatie en koop en vermaak hun eigen „plaatsen krijgen, alle in de mazen van het verkeersnet, dat in de noodzakelijke
mobiliteit voorziet. Voorzieningssystemen op schier elk gebied verzekeren aan een snel groeiende bevolking een nog sneller toenemende welvaart. Wij beginnen te besef fen dat de leefbaarheid van een zodanige
maatschappij afhangt van de houding van de mens en van de verhouding tot de ander, beide inêên. Dat betekent dat aan de mens in een
zodanige maatschappijvorm geen vaste en omschreven ideaalbeelden
ter beschikking staan, van de boer of van de arbeider, van de gedienstige of de regent, e.d. In vergelijking daarmede is deze maatschappijvorm
open, d.w.z. elk zal zijn eigen levenslijn moeten uitzetten, telkens opnieuw wanneer de situatie zich wijzigt. De problematiek cidarvan en de
onderlinge hulp daarbij is eis van menselijkheid nu.
Er is geen cultuur zonder ethiek, geen cultuurovergang zonder ingrijpende wijziging van de ethiek. In onze fase van de fundamentele
en snelle cultuurovergang, die in de Nieuwe Tijd werd ingezet, wordt
ons vragen naar de toekomst bepaald, schijnt mij, door deze ethische
problematiek 6 .
Het lijkt evident, dat de wetenschappelijk gevormde ten nauwste
betrokken is bij de toekomstvraag van deze tijd. Want de opkomst van
5) Signetbook, 1954.
6) Cfr. R. Guardini, Die Macht, Wiirzburg, 1952. Ned vert. De moderne rnens en
het probleem van de macht, Utrecht, 1959.
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de experimenteel-mathematische wetenschap — relevant voor het levenloze, voor het levende en voor de mens — heeft duidelijk laten zien
dat zij operationeel, bewerkend, is. Wanneer de klassieke wetenschapswaardering — bijv. van Newton — waarin de wetenschap openbaart
wat „is- , wat de Schepper in het aanschijn riep, voorbij is, en zij door de
moderne, principieel relatieve waardering is vervangen, dan is meteen
waar dat zij macht geeft over wat in dit verband natuur heet. Fysicus
en technicus staan op hetzelfde veld, maar zij staan verschillend. De
theorieen van de een, beschrijvingen van gebeuren, zijn zaden voor de
uitvindingen, de gestaltegevingen van de ander.
De wetenschappelijk gevormde is noodzakelijk in en voor onze samenleving en haar toekomst. Terecht vraagt hij naar zijn toekomst; die
is niet meer gegeven louter met zijn wetenschappelijke vorming of vaardigheid zelf al. De betekenis van de wetenschappelijke vorming neemt
voor de toekomst gezien toe, in meerdere opzichten. Voor de hand ligt
te denken aan de spreiding van de bestaande mogelijkheden in wetenschappelijk-technisch ontwikkelde gebieden naar andere, die in ontwikkeling zijn; aan verschaffing van levensmogelijkheden, die er nil zijn,
aan een sterk groeiende wereldbevolking; aan de ontwikkeling en verwerkelijking van nieuwe mogelijkheden, waarop het wetenschappelijktechnische juist georienteerd is.
Maar ik meen te zien, dat onze aandacht aan het verschuiven is van
de bewoonbaarheid der aarde in de zin van groeiende materiele mogelijkheden naar toenemende formele mogelijkheden, naar de mogelijkheid
van samenwonen. Dat is de stap van voorziening in de behoeften naar
de leefbaarheid voor de mens, De aanvankelijke verschuiving van de
beroepsbezetting van de agrarische naar de industriele sector wordt
gevolgd door een verschuiving van deze naar de dienstensector. En
daarbij gaat het niet vooral om de wereld van de administratie, de banken en het verkeer, maar om onderwijs, gezondsheidszorg, maatschappelijk werk, etc. Wetenschap om zichzelfswil, aangevuld met wetenschap om een pragmatische intentie, breidt zich uit naar wetenschap als
hulp bij het leven en naar de spreiding van de wetenschappelijke denkhouding en haar implicaties voor het leven. De wetenschappelijke werker kan dan de naam zijn voor wie aan de uitbreiding van het wetenschappelijk weten zelf werkt. De wetenschappelijke deskundige zou
de naam kunnen zijn van wie wordt gevraagd de wetenschappelijke
doorlichting van problematiek te geven aan wie voor de beslissing staat,
eventueel intredend in de beslissingsvoorbereiding van betrokkenen.
De wetenschappelijk gevormde bestuurder of leider zou dan beslissend
betrokken zijn in de vormgeving — verandering of nieuwbouw — aan
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onze samenleving. Daarnaast staan die wetenschapelijk gevormden,
die mens en groep bijstaan in hun levensvoering in een zodanige samenleving (leraar, medicus, advocaat, psycholoog, etc.).
Dit vergezicht impliceert twee, mijns inziens opmerkenswaardige
opdrachten. De eerste is, dat wetenschap niet gereserveerd wordt voor
wie het wetenschappelijk „weten en kunnen" verder brengt, maar evenzeer gezien en gewaardeerd wordt naar andere, boven aangeduide,
vormen van wetenschappelijkheid. De aanstaande leraar of de toekomstige bedrijfsleider zal pas dan zijn wetenschappelijke vorming vruchtbaar kunnen maken, wanneer hij de wetenschappelijke denkhouding
zich heeft eigen gemaakt, zodat hij niet alleen of niet in de eerste plaats
materialiter wetenschap overdraagt of gebruikt, maar dat overdragen
formaliter wetenschappelijk doet. Daarin juist zal hij de ander helpen
met zijn eigen problematiek op verantwoorde wijze klaar te komen.
En de tweede opdracht is, dat het bij een zodanig georienteerde
samenleving levensnoodzakelijk is, dat de wetenschappelijk gevormde
de grenzen van de wetenschappelijke benadering naar de breedte en
naar de diepte kent, juist om de intrinsieke waarde ervan vruchtbaar
en bereikbaar te maken. Naar de breedte, in zover bijv. de esthetische
dimensie tot haar recht moet komen, naar de diepte in zover de ethische
en religieuze dimensie in het menselijk bestaan in hun eigenheid helderder worden onderkend. Dat zou betekenen dat de Verlichting overwonnen wordt 7 ) .
Het antwoord op de vraag naar de toekomst van de wetenschappelijk
gevormde moet gezocht worden in deze richting: een toenemende doordringing van de wetenschappelijke denkhouding in de samenleving en
een toenemende betekenis va nwetenschap voor de maatschappij. Het
beeld van de wetenschapper die het weet tegenover de ander die niet
weet, en het beeld van een soort regentenlaag van wetenschappelijk
gevormden verliezen aan geldigheid. Een toenemende betekenis van
wetenschap voor maatschappij-opbouw en vooral voor levensvoering,
tekent zich af. Dat betekent ook, dat „wetenschappelijk gevormd zijn"
wil zeggen: het begin van een weg inslaan die naar vele mogelijkheden
voert van maatschappelijke en menselijke dienstbaarheid.
In een of andere vorm is altijd „onderzoek en onderwijs- daarbij
aanwezig; de nadruk naar de ene of de andere kant is verschillend. De
wetenschappelijke werker leeft niet op een eiland en de leraar mag zijn
werkzaamheid niet buiten de kritische beschouwing van zijn wetenschappelijk gevormde geest houden.
7 ) F. Ph. A, Tellegen, De vraag naar de rol van de b-wetenschappen in de cultuur,
in Wetenschap en Samenleving,

jrg. 13 (1959), pag. 77-81.
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Dit antwoord, met de aangevoerde gedachtengang als fundering,
vraagt om nadere uitwerking in twee richtingen — nl. 1. naar de kant
van de to verwachten maatschappelijke ontwikkelingen vanuit de operationele wetenschap met de vraag naar de verantwoordelijkheid — en
2. naar de kant van de daarmede opgeroepen menselijke problematiek,
met 3. als bekroning, de reflectie vanuit de Blijde Boodschap.
Daarop zouden studenten zich kunnen bezinnen, over de geldigheid
hiervan voor hun studie en studentenleven en de uitwerking daarvan
naar beroep of carriêre.

G. J. N. DEELEN SS.CC.

Kan de stadsparochie
een gemeenschap zijn?
Is het uberhaupt wel mogelijk een religieuze groep te vormen op de
.1. eenvoudige basis van gemeenschappelijk geloof? Is dit in het algemeen mogelijk? In bijzondere gevallen? Is het wel mogelijk temidden
van een bevolking van zeer uiteenlopende origine, leeftijd, beroep, cultuur, solidariteitsgevoel, godsdienstigheid enz. de feeling op te wekken
van saamhorigheid op grond van het gemeenschappelijk geloof, gemeenschappelijke activiteiten en interactie, welke op dit geloof steunen?
0 fschoon dit gemeenschappelijk geloof met verschil in intensiteit beleefd wordt, zouden wij toch met een „ja" op bovengestelde vragen
willen antwoorden. Het lijkt ons inderdaad mogelijk om te komen tot
wat wij zouden willen noemen: een „geloofsgemeenschap-.
De motieven welke tot geestelijke groepsvorming leiden zijn talrijk:
de wens om een actieve rol te spelen bij de liturgische plechtigheden,
de wens om meer geloofskennis te bezitten, de krachtsinspanning voor
'n betere wereld, de behoefte aan verlossing, het willen uitkomen boven
een massa-mentaliteit, het ontvluchten van de vereenzaming om de
lasten der samenleving te kunnen dragen en niet op de laatste plaats
het motief der bovennatuurlijke liefde. De socioloog is niet in staat een
duidelijke lijn te trekken tussen de geestelijke motiveringen, noch kan
hij de kracht meten van bovennatuurlijke motieven. Hij weet alleen, dat
er geestelijke motieven aanwezig zijn en constateert de resultaten ervan.
Hij bemerkt, dat er zich een nieuw gemeenschapsbesef openbaart, dat
wortelt in een beter geestelijk begrip van de Kerk. Bij een elite wordt
de Kerk weer beleefd als het Mystieke Lichaam van Christus. In beperkte kring begint men weer te besef fen, dat de Kerk de verenigde
broeders en zusters in Christus is. Nu eens constateert men dat er zich
spontane, religieuze groepen vormen rond een lid van de K.A. die door
zijn overtuigend voorbeeld vrienden, kennissen en ook vreemden aantrekt en opwekt tot liefde en solidariteit. Dan weer ontstaan deze groepen uit de gemeenschappelijke behoefte aan geloofsverdieping. Soms
ook is het gemeenschappelijk lezen van de H. Schrift de aanleiding.
Onder invloed van de Bijbelbeweging ontstonden er in Duitsland in
bijna iedere parochie godsdienstige groepen; ook in Frankrijk en Nederland komen deze groepen veelvuldig voor. Bekend ook zijn de zgn.
„Ecclesia-groepen - in Italie, Duitsland, Frankrijk, Belgie en Nederland.
Sommigen stellen zich tevreden met geregelde bijeenkomsten, terwijl
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anderen de meest uiteenlopende initiatieven nemen en activiteiten ontplooien om hun gemeenschapsbewustzijn uit te drukken. Veel gelovigen
zoeken oprecht naar gemeenschap in hun godsdienstig leven, omdat zij
op veel andere terreinen deze gemeenschap missen. Bovendien verlangen zij gezamenlijk, d.i. met hun broeders en zusters, hun geloof te
beleven. De grote parochie-verenigingen geven hen weinig kans om tot
een gemeenschap te komen, vandaar, dat zij de kleine groep verkiezen
boven de vereniging, de communion en niet de communautê.
Toegegeven dus, dat er religieuze groepen zijn op basis van gemeenschappelijk geloof, actie en interactie, kan men deze groepen dan gemeenschappen noemen, zijn dit Loch niet veel eerder associaties of verenigingen? Gemeenschappen zijn menselijke groeperingen, waarin de
leden zich gebonden weten door een gevoel van solidariteit, dat reeds
aanwezig was voordat men zich aansloot op grond van belangstelling
en gemeenschappelijke belangen, welke tot samenwerking aanzetten.
Verenigingen daarentegen worden in het leven geroepen door de organisatiekracht van de mens en door de wens een vereniging te bezitten;
zij bestaan binnen de gemeenschappen, men kan vrij toetreden en uittreden. Iedere vereniging is beperkt in haar doelstellingen en bepaalt
vrij de middelen om haar doel, dat steeds partieel is, te verwezenlijken.
Zij oefent haar controle niet uit over de gehele persoon, maar slechts
over de bepaalde rol die hij in deze vereniging vervult. Het gedrag der
leden wordt niet door dezelfde motieven bepaald. Gemeenschappen
daarentegen bezitten de tendentie hun controle uit te breiden over alle
activiteiten van de mens. „There are borderline cases", schrij ft MacIver, „between community and association, such as monasteries, convents and prisons" 1).
Wanneer men deze begrippen toepast op de parochie in de grootstad,
schijnt deze eer overeen te stemmen met een associatie dan met een
gemeenschap. Wij kunnen deze schijn moeilijk weerleggen, door te
wijzen op het feit, dat de traditionele plattelandsparochies het bewijs
leveren, dat parochiegemeenschappen inderdaad kunen bestaan 2 ). Wij
voelen ons dichter bij de waarheid, wanneer wij stellen, dat deze parochies boven op de lokale gemeenschap opgebouwd zijn en er zodanig mee
vergroeid zijn, dat het moeilijk is tussen deze een materieel onderscheid
waar te nemen. Een dergelijke assimilatie komt in onze grote steden
niet voor. Het zal nog aangetoond moeten worden of de katholieken in
1) R. M. Maclver and C. H. Page, Society: an introductory analysis, Rinehart,
New York, 1957, p. 13.
2) Gerin en Miner stellen in het Licht, dat het sociale leven van de plattelander
tot voor kort geheel gemotiveerd werd door zijn deelname aan het parochieleven.
Cfr. The Sociology of the parish, p. 228.
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de steden een gemeenschap vormen, vanuit de verwantschap naar de
geest; en wel een gemeenschap die de profane bindingen overstijgt.
Juist in het huidige stadsleven, waarin profane en godsdienstige relaties
niet meer samenvallen is de „godsdienstige gemeenschap" moeilijk te
verwezenlijken. Wij hebben de tijd achter ons gelaten dat kerkelijke en
burgerlijke gemeenschappen elkaar aanvulden en ondersteunden. De
territoriale stedelijke gemeenschap, inzoverre deze nog aanwezig is,
ontvangt geen wijding meer van de godsdienstige samenkomsten in
dezelfde kerk en de Kerk leidt het menselijk leven niet meer in alle
stadia. Het godsdienstig gebied is in de grate steden verbrokkeld tot
kleine kerkelijke steunpunten. Dit alles heeft belangrijke gevolgen gehad voor het kwijnend Kerkbesef, dat gemeenschapsbesef is. Veel stedelingen voelen zich in de kerk evenzeer in de massa opgenomen als op
de markt. Het bewustzijn tot een kerkelijke gemeenschap te behoren en
binnen deze gemeenschap een persoonlijke verhouding met God te
hebben, is niet de sterkste zijde van het stedelijk katholicisme. De algemene houding die de stedeling t.o.v. de parochie aanneemt is die van
passiviteit. Een houding die hij veelal in het werkmilieu opdoet en die
zich in het godsdienstige voortzet.
Zouden wij hieruit zonder meer moeten concluderen, dat de parochie
in de grootstad ook geen gemeenschap kan zijn, doch slechts een associatie of een sociaal systeem? Om aan te tonen, dat de parochie werkelijk een geestelijke gemeenschap kan zijn, zullen wij op de volgende
vragen een antwoord dienen te geven.
1. Scheppen de gemeenschappelijke geestelijke belangen van de gelovigen in de parochie een solidariteit?
2. Kan men zeggen, dat deze solidariteit pre-existeert aan de opbouw
van deze gemeenschappen en de leden absoluut bindt?
3. Bestaat deze solidariteit niet op de eerste plaats tussen de gelovigen
van de gehele Kerk, eerder dan tussen parochianen, zodat alleen de
Kerk als geheel en niet de parochie een gemeenschap vormt?
Laten wij deze vragen afzonderlijk onder open zien!
1. Gelijke belangen en noden zijn niet voldoende om van solidariteit
te kunnen spreken. Alle mensen hebben behoefte aan voedsel, kleding,
behuizing enz. maar hieruit resulteert nog geen solidariteit 3 ). Solidaritelt veronderstelt niet alleen gelijke belangen, maar ook samenwerking
om hieraan te kunnen voldoen. Deze samenwerking rust op de onmis3 ) Cfr. J. Walravens, Niet-zijn en zijn van de solidariteit, in Ruimte, no. 6, p. 4-16.
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baarheid van iedere speciale bijdrage tot de gemeenschappelijke prestatie, in deze zin is solidariteit functioneel. Solidariteit is de ethische
band die de mensen verenigt in een gemeenschappelijke taak. In de
uitoefening van zijn deelfunctie neemt elk lid als verstandelijk en zedelijk wezen, op bewuste wijze de zorg en verantwoordelijkheid voor het
geheel mede op zich. Hij beleeft zijn taak en functie als bijdrage tot het
geheel en schikt zich daarom in de uitoefening ervan volledig naar de
eisen van het geheel. Man en vrouw, ouders en kinderen, Buren en
vrienden dragen elkaars geloof door het felt, dat zij hetzelfde geloof
aanvaarden en dit ook willen manifesteren, gezamenlijk dragen zij bij
tot de prestatie een goed gelovige te zijn. De sociale aard van de mens
brengt met zich mee, dat hij niet in zijn hele wezen en in zijn totale
activiteit christen kan zijn, wanneer het leven in Christus niet met
anderen wordt beleefd, niet met anderen wordt gepresteerd. Binnen
godsdienstige groepen hebben de leden behoefte aan elkaar, deze wederzijdse behoefte is juist in staat solidariteit op te roepen, welke vereist
wordt voor een gemeenschap. Solidariteit is immers de sociaal-psychologische grondslag van de interne groepsintegratie, waarbij de leden
elkaar steunen en zich met de groep of gemeenschap identificeren. Op
het profane terrein ontbreekt in onze grote steden veelal de gemeenschappelijke interesse en verantwoordelijkheid om het gemeenschappelijk doel gezamenlijk te bereiken. Een dergelijke houding is ook in godsdienstige zaken niet ondenkbaar. In dat geval zou de gelovige zijn Kerk
beschouwen als een organisatie welke zich inspant voor zijn persoonlijk
godsdienstig doel. Hij kan dan enige solidariteit gevoelen met de religieuze 'eiders, maar niet met zijn mede-gelovigen.
Hieruit blijkt, dat godsdienstige groepen niet altijd gemeenschappen
behoeven te zijn, maar ook, dat er binnen de godsdienstige groepering
heel gemakkelijk een solidariteit kan ontstaan, wanneer men zijn geloof
op de juiste wijze beleeft en het laat dragen door zijn medegelovigen.
2. Voor een echte gemeenschap is het nodig, dat de socio-psychische
grondslag van het willen toebehoren reeds bestaat voordat men zich bij
een groepering aansluit. Terecht merkt Theodore Newcomb over de
sociale solidariteit het volgende op: „A group is most cohesive when its
members find membership in it attractive, are motivated to take their
roles, as assigned; and share common understandings of the group
norms". De observatie der gemeenschappelijke actie is wel de beste
„test of solidarity". „If it shows good teamwork, gets things done, and
sticks together in spite of disruptive influences, we should probably
assign it a high rating in cohesiveness" (Social Psychology, cap. 17) .
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De solidariteit in een gemeenschap dient een vrijwel onontkoombare
bindingskracht te bezitten. Bij een vereniging is dit niet het geval; de
solidariteit waarop deze berust wordt slechts kunstmatig in het leven
geroepen en men kan ze gemakkelijk ontlopen. De solidariteit, waarop
de gemeenschap berust is geen creatie van mensen, zij is onontkoombaar tenzij men fysieke of sociale zelfmoord wil plegen.
Van buitenuit gezien lijkt het heel goed mogelijk, dat het lidmaatschap van een religieuze groep afhangt van een persoonlijke beslissing
en dat deze groepen de schijn bezitten van een kunstmatige creatie,
zoals dit het geval is met een culturele club. Maar wanneer men iets of
weet van religieuze groepen, zal men ook weten, dat deze zich nooit als
kunstmatig aan de gelovigen voordoen. De gelovigen zijn er zich niet
van bewust, dat zij iets kunstmatigs in het leven geroepen hebben, maar
dat zij een antwoord hebben gegeven op een roep, een roeping, en hiermee de juiste bedoeling van het aardse leven hebben erkend. De solidariteit die de gelovige samenbindt is niet kunstmatig in het leven geroepen door henzelf, zoals dit het geval is in een vrije club; het is een
verplichte, pre-existente solidariteit, die echter ontvlucht kan worden.
De religieuze solidariteit zal men echter niet moeten ontvluchten, wanneer men eeuwig wil leven. Dat deze solidariteit door velen toch ontvlucht wordt behoort tot de orde van het feitelijke.
Wij vinden hier niet voldoende gronden om aan religieuze groeperingen, in theorie, de naam „gemeenschap - te onthouden. Theoretisch
lijkt het zeer wel mogelijk, dat men op grond van dezelfde geloofsovertuiging tot een „geloofsgemeenschap- kan komen in de strikte zin van
het woord.
3. Er is geen twij fel aan, dat alles wat tot nu toe gezegd werd op de
eerste plaats van toepassing is op de Kerk als geheel, op de gemeenschap van alle gelovigen. Wanneer iemand gedoopt wordt is hij hierdoor niet eerst lid van de parochie, maar van de Kerk. De gelovige
onderwerpt zich niet aan de geboden van de parochie, maar aan de geboden van de Kerk. De parochie-geestelijken dienen niet de sacramenten van de parochie toe, maar de sacramenten van de Kerk. Daarom is
de solidariteit tussen de gelovigen essentieel universeel. De eerste band
welke gelegd wordt door geloof en doopsel is de band tussen alle leden
van de Kerk. De gemeenschap welke tussen de leden van de wereldkerk bestaat is een soort „mental communion", gebaseerd op solidariteit
door consensus en de goddelijke genade. Het is een soort mystieke
relatie met en tussen katholieken (Rom. 10, 12; Gal. 3, 27-28).
Verhindert dit nu, dat de parochie een gemeenschap kan zijn? In de
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sociologie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten van
gemeenschap, zo is het mogelijk, dat grotere gemeenschappen kleinere in
zich sluiten. Er bestaan plaatselijke belangen en plaatselijke solidariteit
op wier basis plaatselijke gemeenschappen rusten. Kwestie is nu of er
ook parochiele belangen en parochiele solidariteit bestaat. Wij zullen
hier duidelijk onderscheid dienen te maken tussen de buurt en eventueel
de wijk in de grootstad en de daarin gelegen parochie. De wijk kan op
zijn hoogst een gemeenschap zijn welke op natuurlijke belangen is gebaseerd en kan daarom nooit het formele element vormen voor een
parochie-gemeenschap. Hoe komt solidariteit in de parochie tot stand?
Deze zal moeten ontspringen aan religieuze behoeften en de sociale
deugd van caritas, welke niet voldaan kunnen worden door de Kerk als
geheel en welke vragen om een gemeenschappelijke actie op parochieel
vlak. Het doel van de parochie is nu juist de werking van de Kerk mogelijk te maken in de lokale gemeenschappen. Godsdienstonderricht,
vorming van het persoonlijk geweten, liturgische diensten, het ontvangen van de sacramenten enz. kunnen alleen effectief bereikt worden in
numeriek gelimiteerde eenheden. Onderwijs veronderstelt persoonlijk
contact, gewetensvorming veronderstelt een dialoog, sacramenten zijn
zichtbaren tekens die een beperking van het aantal deelnemers vereisen,
zodat alien het kunnen zien en werkelijk kunnen deelnemen; effectieve
caritas vereist een overzichtelijk gebied. Deze kleinere kerkelijke eenheden zouden de diocesen kunnen zijn. De Kerk heeft echter geen
oneindig aantal bisdommen willen oprichten, maar deze liever willen
onderverdelen in nog kleinere eenheden. In de praktische zielzorg heeft
de Kerk niet voor het diocees gekozen, maar voor de parochie.
Daarom kunnen de parochies als noodzakelijke, kerkelijke indelingen
en als noodzaak voor de participatie en wederzijdse samenwerking
echte „godsdienstige gemeenschappen" zijn. Maar leidt deze wijze van
redeneren niet tot de conclusie, dat de parochie niet meer dan een subsidiaire gemeenschap is? Dit is wel het geval met de kleinere natuurlijke
gemeenschappen t.o.v. de staat; deze komt in de kleinere gemeenschappen niet tussenbeide, tenzij deze hun onmacht om hun doel te bereiken
hebben gemanifesteerd. De leden van de parochiele gemeenschap daarentegen zijn uit zichzelf niet in staat om het doel van de parochie te
bepalen, noch om richtiijnen op te stellen voor een gezamenlijke inzet,
zij ontvangen deze van hoger hand. In een godsdienstige gemeenschap,
gebaseerd op openbaring en geloof, zijn de kleinere eenheden secundair
t.o.v. het grotere geheel. Zo worden de taken van de parochie omschreven door de Kerk; wanneer de parochie niet meer noodzakelijk zou zijn,
houdt zij op recht van bestaan te hebben. Wij zouden kunnen zeggen.
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dat het subsidiariteits-beginsel bij godsdienstige gemeenschappen juist
in tegengestelde richting werkt.
Houdt dit voor de parochie in dat zij slechts een passief bestaan
heeft? Zeker niet, omdat juist in de parochie de Kerk tot activiteit komt.
Wel is het zo, dat sommige dingen beter door het bisdom dan door
de parochie kunnen gebeuren, maar dit is een kwestie van praktisch
beleid. Wel mogen we hieruit concluderen, dat niet de parochie maar
het bisdom primair verantwoordelijk is voor het geestelijk welzijn der
gelovigen. De parochie treedt alleen daar op, waar Kerk en bisdom niet
in de noden en behoeften kunnen voorzien. Hoewel de solidariteit en
de daarmee verbonden interactie om geestelijke waarden te bereiken
door de gelovigen kan worden ontlopen, kunnen wij Loch stellen, dat
de parochie een „geestelijke gemeenschap" kan zijn 4 ) .
Wat de meest hechte vorm van gemeenschap betreft nl. de communion, waarin ook het best de geestelijke krachten tot ontwikkeling en
ontplooiing komen, achten de sociologen zo goed als uitgesloten voor
de parochie. G. Gurvitch zegt hiervan het volgende: „A la suite du pêchê
originel et de la chute, les consciences humaines seraient devenues
closes les unes pour les autres: elles ne pourraient que communier isolèment avec le Christ (si cette grace leur êtait accordêe) et c'est seulement par son intermêdiaire qu'elles pourraient communier entre elles.
Ainsi la „communion - ne serait pas de ce monde et toute tentative pour
la constituer dans la vie sociale rèelle se trouverait comme êtant &inspiration diabolique" 5 ) . In het werk van Bergson Deux sources de la
morale et de la religion wordt een analoog concept van de communion
ontwikkeld. Voor de individuele personen is het vrijwel onmogelijk zich
op te werken tot de hoogte van de communion, waarin zij zich afzonderen van de „sociêtê rêelle-.
De communion begins voor Bergson daar waar de gewone samenleving niet meer voldoet en deze is alleen weggelegd voor heiligen, mystieken en helden, die zich afzonderen van het sociale leven om deel te
hebben aan het geestelijke en het goddelijke. Voor de parochie, die uit
allerlei soorten parochianen bestaat, zonder dat er veel helden onder
schuilen, is de communion wel uitgesloten. Dit zal ons nog duidelijker
blijken wanneer wij even het theoretisch vlak verlaten om te zien hoe
het in feite met veel parochies in de grote steden gesteld is. Het idee
4) In onze beschouwingen over de solidariteit hebben wij enige gedachten ontleend
aan het art. van E. Pin S.J., Can the urban parish be a community', in Gregorianum
1960, Vol. 51, no. 3, p. 393 - 423.
5) G. Gurvitch, La vocation actuelle de la sociologie, P.U.F., Paris, 1957, p. 167.
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van de „grote familie toegepast op de parochie wordt algemeen als
een waardeloze fictie beschouwd voor de parochies welke wij op het
oog hebben. Terecht wijst Falardeau in dit verband op het zakelijke en
weinig persoonlijke element, dat de stadsparochie is gaan beheersen.
„The parochial churches tend to become entreprises competing for a
critical clientele, while their attending ministers become anonymus functionaries with whom only casual contracts are made - 6).
De parochie komt niet voldoende tegemoet aan de vereenzaming van
de moderne mens. Er is niet voldoende onderlinge samenwerking, vaak
wordt het conflict verkozen boven de verbroedering. De parochie is in
sommige gevallen niet meer dan een juridisch instituut met een godsdienstig doel. Priesters en gelovigen missen teveel het beset van gemeenzaamheid. Sommige sociologen hebben zich dan ook gekeerd tegen
de pogingen om de gemeenschap te herstellen in de stedelijke parochies.
J. H. Fichter S.J. spreekt zelfs met enige spot over de Europese pogingen tot herstel van de parochie-gemeenschap: „In the U.S. we hear
much of the European of forts to restore the Christian community. This
often seems to us a return, a resurrection or a reestablishment of traditional ways of live" 7).
Ofschoon de parochianen broeders in Christus zijn, zijn de relaties
die zij met elkaar hebben veelal beperkt tot zakelijke contacten. Voor
de meeste van hen is zelfs de parochiekerk niet meer dan een van de
vele kerken in de stad waar men de H. Mis kan bijwonen. De afwezigheid van parochiele gezindheid blijkt ook uit het feit, dat slechts weinigen lid zijn van parochiele verenigingen. Het gevoel van verbondenheid
met de parochie wordt minder gevonden dan verbondenheid met de
stad. Slechts die parochianen die Been brede interessesfeer hebben vormen een enigszins vast punt in de lokale parochie.
Zowel theoretisch als uit de concrete situatie blijkt duidelijk, dat de
parochie haar leden niet kan samenbinden tot de communion. Deze vorm
van gemeenschap eist van haar leden een te intensieve vorm van cohesie, welke vanuit de parochiegemeenschap niet kan ontstaan. De geestelijke gemeenschap van de parochie kan niet hoger worden opgevoerd
dan de communaute. Vanuit de feitelijke situatie trachten de moderne
zielzorgers de parochie tot een communautè te maken door de parochianen te activeren tot een missionaire parochie, waardoor niet alleen de
kemleden, doch ook de marginate parochianen binnen de gemeenschap
getrokken worden. De leiders in de beweging om een nieuwe parochie6) J. C. Falardeau, Parish research in other countries: Canada, in The sociology of
the parish, Ed. C. J. Nuesse and Th. J. Harte, Milwaukee Bruce, 1951, p. 332.
7) J. H. Fichter S.J., in Paroisses urbaines, paroisses rurales, Casterman, p. 4.
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gemeenschap op te bouwen staan afwijzend tegenover de vorming van
een trouwe, georganiseerde kern in de parochie als een kleinere gemeenschap in een grotere. Ook staan zij afkerig tegenover het feit, dat
de priestess al hun tijd besteden aan de leiding van enkele organisaties
zonder of met een twijfelachtig religieus doel. Op de eerste plaats willen zij breken met het formele routinekarakter van het Christendom
zoals zich dit voordoet bij veel zgn. drempel-katholieken, nl. als een
zuiver ornament aan de marge van het leven, dat niet meer in staat is
het leven om te vormen, omdat het niet samengesmolten is met andere
levensactiviteiten.
De moderne zielzorgers willen de kern van trouwe parochianen een
apostolische gezindheid bijbrengen. Zij staan liever sceptisch tegenover
de uitlating dat de kerk vandaag weer goed vol was, een gezegde, dat
veel zielzorgers in voorbije tijden heeft verblijd. Zij zijn ervan overtuigd, dat de parochie niet moet werken als een centripetale maar als
een centrifugale kracht. Men wil van de parochie een wervende apostolische gemeenschap maken door op systematische wijze, volgens een
weloverdacht plan, met een aangepaste methode, met de inzet van alle
beschikbare krachten de zielzorg te richten op diegenen die buiten de
parochiekring staan 8 ) .
Als consequentie volgt hieruit een intensivering van de priesterlijke
arbeid en de inschakeling hierbij van leken. Dit voorkomt een isolatie
tussen de kernparochianen en de overige parochianen. Op welke wijze
de parochianen actief ingeschakeld kunnen worden in de missionaire
parochie zal voor een groot deel afhangen van de vindingrijkheid van
de pastoor. Vooreerst zal hij het bewustzijn van een apostolische geest
moeten wekken bij zijn parochianen, opdat zij in hun leefmilieu van
hun geloof zullen getuigen. Maar vervolgens zal hij hen zoveel mogelijk
dienen te betrekken bij de parochie-activiteiten en nieuwe taken voor
hen moeten scheppen. Verdienstelijk is ook, dat in deze beweging naar
voren komt, dat het fundament waarop de parochie als gemeenschap
steunt, niet op de eerste plaats de civiele gemeenschap is, maar veeleer
de gemeenschappelijke geloofsovertuiging en de daarop aansluitende
gemeenschappelijke actie en interactie. Aan hen die de leiding hebben
in de huidige zielzorg zal het overgelaten worden de theoretische mogelijkheid van de communautè in de parochie ook in feite te realiseren.
8 ) Een geschikte methode om hiermee een begin te maken is de milieu-missie,
welke ontworpen werd door P. Motte o.f.m. en in Nederland werd geintroduceerd
door H. Borgert CssR.

Kerkenbouw

V

MR. A. J. J. VAN ROOIJ

IJFTIEN jaar is het nu ongeveer geleden dat de na-oorlogse
kerkbouw in Nederland op gang kwam. In die tijd zijn ook in
het katholieke kamp op dit terrein veel uiteenlopende dingen tot stand
gebracht, maar dat neemt niet weg dat geleidelijk toch enkele algemene
kenmerken te ontdekken vallen in de na-oorlogse kerkelijke architectuur
van katholiek Nederland.
Wat het eerst opvalt is een vrij radicale breuk met een traditie die
voor de jongste wereldkrijg nog min of meer krampachtig gehandhaafd
werd n.l. de traditie van de lengte-kerk. Dit type, produkt van een
transformatie der romeinse basilica in byzantijnse zin, heeft vanaf de
zesde eeuw de toon aangegeven in de kerkbouw van West-Europa.
Het was de kerk van afstand, huiver ten opzichte van het heilige en
scheiding tusen yolk en kaste der monniken. Wanneer de kanunniken
in de viering der seculieren de monachale stijl als het ware voortzetten,
is de kerk van weerbare burcht in het landschap, van veilig tehuis langs
de pelgrimswegen, geworden tot een koepel over het jonge stedelijke
leven. En om het kanunnikenkoor speelt de viering der maatschappelijke groepen in kapellen en nissen en aan de voet van de hope pijlers.
Om de strakke lengtewerking van de hoofdbeuk, die op romaanse
tradities stoelt, een zekere spreiding van zijbeuken en kapellen, maar
de hoofdvorm wordt door de grote gerichtheid van het middenschip
bepaald. Wanneer de vernieuwde aandacht voor de aardse werkelijkheid te Florence al in voile bloei staat en leidt tot heldere openheid ook
in de breedte van het kerkinterieur, duikt in de Nederlanden een nieuw
kerktype op, n.l. dat van de hallenkerk, dat met zijn drie beuken van
gelijke hoogte minder dwingend de bilk en de gang in een richting leidt
en meer de spreiding over de aarde lijkt te zoeken. Terecht wijst het
rapport over „Beginselen van Kerkbouw", in 1954 uitgebracht aan de
Generale Synode der Nederlands-Hervormde Kerk, op de merkwaardigheid, dat de hallenkerk tijdgenoot en streekgenoot is van de moderne
devotie, die de werkheiligheid in haar vaandel had geschreven. De meer
gespreide kerkvorm schijnt een natuurlijke expressie van een gekerstende belangstelling voor de aarde tegenover de rechtstreeks op het jenseitige gerichte belangstelling, die zich in het gotisch basilikale type
versteend zag.

paaskerk, zaandam

bavokerk, rotterdam : de kerk tuscen de woningen

pius x, uden

petrus en paulus
haarlem-noord

pius X
's gravenhage

gerardus majella
gemert

dominicus
rotterdam

ontwerp
ablasserdam

btnedictus
rijswijk
I

christoffel
elsendorp

dorpskerk
oeHelt

KERKENBOUW

1009

Het is niet moeilijk tussen dit betoog en een andere passage in het
Nederlands-Hervormde rapport verband te zien: „De Noord-Nederlander is van nature wars van pathetiek en exaltatie en uit dien hoof de
zal hij deze in zijn kerkgebouwen zeker niet verlangen. Integendeel,
de wereldse monumentale allure, die hem toch al niet ligt, zal hem in
zijn kerken tegen de borst stuiten.
Daar kunnen diepere oorzaken voor zijn. Vroomheid is een innerlijke
gesteldheid, die de mens dikwijls belet zich over de werkelijkheid buiten
deze wereld gemakkelijk te uiten. In de grond berust een dergelijke
gestemdheid op een grote eerbied voor het absolute, dat de maat van
het alledaagse en menselijke oneindig ver te boven gaat: wellicht komt
het ook daardoor dat de Nederlander aan zijn persoonlijke verhouding
tot dit absolute maar zelden vorm heeft willen of kunnen geven. Zo
treedt in onze kunst het heilige slechts verhuld op; zij is in de middeleeuwen zo goed als in de latere tijd vol van duiding op het eeuwige,
via het gebeuren en de dingen van alledag, maar vrijwel nergens werd
ook maar een poging gewaagd om het heilige zelf weer te geven. De
Nederlandse vroomheid heeft geschroomd zich te uiten in „blijvende werken; liever deed zij dat in het meer vluchtige woord. Beter meende
men hier God te dienen in het trouw volbrengen van menselijke en
maatschappelijke plichten in een stil besef, dat achter dit alles de eeuwigheid staat".
A fgezien van enkele typisch reformatorische accenten, bevat dit
betoog ongetwijfeld een waardevolle karakterschets van de Nederlandse vroomheid, zelfs al drukt deze zich in de kunst van de schuilkerken minder duidelijk uit. Het ligt immers voor de hand, dat het
Nederlands katholicisme in de dagen van vervolging en daarmee van
verlies van een volwaardig vaderlanderschap gemakkelijker aanleunde
tegen het geestelijk vaderland, Rome. Het is alsof de tegenstroom tegen
de monumentale allure van wereldse aard in de romaanse landen uiteenspat op de rotsen van de contra-reformatie, maar in de Noordelijke
en vooral in de Neder-landen door de reformatie wordt gemonopoliseerd.
Inmiddels ligt de strijd om de gelijkstelling der Nederlandse katholieken ver genoeg achter ons, om nu weer de gemeenschappelijke
trekken te zien in onze volksaard, trekken die zich ook op het stuk van
vroomheid niet laten beperken tot het katholieke of protestantse kamp.
En zo wordt het mogelijk dat het katholieke volksdeel in onze dagen
weer tot zelfherkenning komt in zijn religieus beleven. Het ultra-montanisme is overwonnen evenals het aanknopen bij een gotische traditie
-waarvan de al naar de renaissance neigende loot, de hallenkerk, wel62
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licht de meeste affiniteit met ons religieus ervaren vertoont. Wanneer
wij in de hedendaagse kerkbouw een breuk constateren met de eeuwenlange traditie van een min of meer dwingende lengte-werking van het
kerkgebouw, dan kunnen we gerust aannemen dat we hier te maken
hebben met de weerspiegeling van een sector van de Nederlandsc
volksaard, met een karakteristieke ontwikkeling, die door contra-reformatorische en ultra-montaanse krachten werd vertroebeld, maar nu met
grotere helderheid wordt voortgezet.
De Nederlandse kerkelijke architectuur van na de tweede wereldoorlog schijnt steeds verder verwijderd te raken van alle monumentale
nadrukkelijkheid. Niet alleen dat de massaliteit van het gebouw afneemt, maar ook wordt de vorm van de ruimte steeds minder dwingend
en directief voor de aandacht. Steeds losser schijnt de band te worden
tussen gebruik en ruimtevorm. Voorop staat de behoefte aan een algemene architectonische vorm, waarbinnen het gebruik zich als het ware
laat invullen.
De dialectische verhouding tussen gebruik en ruimte-vorm is naar
haar aard bijzonder merkwaardig: wanneer het gebruik te nauwkeurig
de ruimtevorm bepaalt, wordt het gebouw als het ware een dichtmetseling van een bepaalde wijze van doen, zodat een andere gebruikswijze
van het gebouw vrijwel wordt uitgesloten. De vrees hiervoor doortrekt
min of meer het gehele architectuurbeeld van onze tijd. Een zeker
relativiteitsbesef als onontkoombare en realistische gezel van een snelle
ontwikkeling op vrijwel ieder levensgebied vraagt om vrijheid binnen
de ruimte, vrijheid voor ontwikkelingen die nog komen moeten. Daarom
worden interieurs steeds minder definitief afgepaald, towel tegenover
elkaar als tegenover de buitenruimte. In hun openheid suggereren de
moderne constructies voortdurend, dat er op eenvoudige wijze verandering van de ruimtelijke indeling mogelijk is. Daarbij verschuift op van.zelfsprekende wijze een deel van de ruimte-ordenende functie van het
bouwwerk naar de inrichting, wat min of meer richtinggevend kan
worden voor de aandacht. In tegenstelling tot de interieurs van de
StijIbeweging is het meubel in het moderne ijle interieur dikwijls krachtig en zwaar van plastiek en voltooit het daarmee als het ware de
architectuur. Deze trek menen we ook steeds duidelijker in het kerkgebouw te mogen onderkennen. Tegenover de voortdurend minder
duidende en nadrukkelijke vormen van de architectuur zelf staan monolitische momenten als altaar, doopvont en soms ook kansels. Binnen de
vrijheid die het gebouw ons laat, stellen we als het ware zelf gekozen
fixaties, die echter slechts op de meest wezenlijke zaken betrekking
hebben, meestal voornamelijk op de speciale ontmoetingspunten met
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God, de sacramenten. De biechtstoelen komen uit het schemerdonker
van de fluisterhoeken naar het voile daglicht van de gemeenschap,
de doopvont treedt uit zijn particularistisch kapelletje naar voren om
een plaats in het centrum van de liturgie-viering te gaan innemen. Voor
Schiebroek is al een kerkproject bekend geworden, dat alle sacramenten
hun duidelijke stoffelijke tekens in de gemeenschapsruimte Beef t.
Het is een complex van invloeden die als het ware naar een steeds
helderder ontwikkeling concentrisch heenwij zen. Naast de herleving
van de eigen trekken in de Nederlandse vroomheid en de ontwikkeling
van de architectuur zelf staan sociaal-psychologische tendensen, die
dringen naar een versterkte maar teikens concreter beleving van de
gemeenschap ook in het cultische. De gemeenschap heeft als zo vele
werkeiijkheden haar begripsmatig karakter, haar statisch zijn ingeruild
voor een ogenblikkelijke en sterk gevoelde beleving van het moment
van het samen doen.
De pluriformiteit van de menselijke contacten op allerlei niveau's en
in allerlei verbanden is te groot om de gemeenschap nog te ervaren als
een overzienbare totaliteit. Zij is veel meer een werkelijkheid, die pas
gevoeld en opgeroepen wordt in het op elkaar afgestemde doen van de
mens uit het industriele en door specialisatie gekenmerkte tijdvak.
Ook daarom zal wellicht de architectuur een stuk van haar nadruk
verliezen in het kerkgebouw, want het liturgisch beleven wordt bij
voorkeur niet in steen en blijvend vast gelegd, maar ontspringt als het
ware telkens concreet in het ontmoeten van de gelovigen. De vereenvoudiging en beperking tot het meest wezenlijke in de beelding lijkt
bovendien een duidelijke pendant van het streven naar herbronning
van de theologie. En tenslotte zal waarschijnlijk, zij het nog onbewust,
de beklemtoning van het vrijheidsmoment, dat essentieel is voor het
subject „mens - door het existentieel fenomenologisch denken zijn
invloed uitoefenen.
Zoals het Nederlands Episcopaat het aan de vooravond van kerkenbouwzondag heeft willen stellen, verliezen wij de gedachte dat de kerk
zelf een gebed is. Ook de ruimte van het kerkgebouw schijnt er meer
en meer op uit zich te laten vullen door de bewoner, de afzonderlijke
kerkbezoeker en de gemeenschap der gelovigen. Er komt meer ruimte
voor de liturgie, de expressie van de gemeenschap. En het Godsvolk,
onderweg naar het komende Rijk, is niet meer louter bij God op visite.
Het is ook zelf bewoner van de kerk, waarin God in ons midden daalt.

R. CLEMENT S.J.

Katholiek Oecumenisme
in het Oosten

V

AN sommige initiatieven hebben zij die voor de hereniging der
Kerken ijveren, altijd een beetje schrik gehad: de pauselijke
uitnodigingen bijvoorbeeld aan de christenen uit het Oosten om zich
opnieuw bij de Katholieke Kerk aan te sluiten. Herhaaldelijk heeft
Rome de christenen uit het Oosten eraan herinnerd dat de deur open
bleef en dat zij slechts „naar huffs" hoefden terug te keren. De gewone
katholieke gelovige kwam daar telkens weer van onder de indruk en
beeldde zich in dat alles nu weer spoedig in orde zou zijn: de Orthodoxen moesten zich maar haasten om op deze uitnodigingen in te gaan;
anders bewezen zij dat ze in het schisma wilden volharden.
Zo eenvoudig ligt het probleem echter niet. Als er tegenwoordig een
oecumenische stroming bestaat tussen katholieken en orthodoxen, dan
is dit niet te danken aan of ficiele initiatieven. Zoals vele bewegingen
in de Kerk die het kenmerk dragen van de Geest, vindt ook deze haar
diepste oorsprong in het werk van alleenstaande pioniers. We kunnen
hier niet alle pogingen opsommen welke, meestal in het verborgene en
op verschillende plaatsen, ondernomen zijn van katholieke zijde. kiteressanter lijkt het, de geest te schetsen welke verschillende apostolische
ondernemingen in het Oosten heeft geleid. We laten hier slechts enkele
van de voornaamste perspectieven zien en illustreren die met enkele
namen en feiten. Een kort historisch overzicht gaat vooraf 1).

Officiele pogingen tot eenheid der Kerken
Over de werkelijke oorzaken van de scheiding tussen Oost en West
zijn de historici het niet eens. De fatale datum 1054 is meer symbolisch
dan reeel: het conflict tussen Michael Kerullarios en Kardinaal Umberto werd op het ogenblik zelf door niemand tragisch genomen, doch
reeds lange tijd bestond er een feitelijk „schisma''; pas achteraf werd er
met theologische argumenten geschermd om de feitelijke toestand te
rechtvaardigen. Drie factoren hebben een rot gespeeld in deze historisch
gegroeide tegenstelling: politieke twisten, theologische controversen, en
ressentimenten in de twee volksgroepen.
1. Op politiek gebied bestond er reeds lang een rivaliteit tussen
Latijnen en Grieken. De objecten ervan zijn bekend: de oprichting van
1 ) Een deel van dit artikel verschijnt gelijktijdig in Freres du Monde, no. 18 - 19,
IV - V, 1962.
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het Westers Keizerrijk in 800; de twisten tussen Rome en Constantinopel over het bezit van Zuid-Italie, Dalmatie, Griekenland; de politieke en commerciele wedijver tussen Genua-Venetie en de Grieken in
het oostelijk bekken van de Middellandse Zee; de Kruistochten, met de
oprichting van Frankische heerlijkheden in Palestina en Syrie en uiteindelijk de inname van Constantinopel. In de ogen van de Byzantijnse
diplomatie was de Paus verantwoordelijk voor de subversieve actie van
de Latijnen; omgekeerd meende Rome dat de Basileus almachtig over
de Kerk van Constantinopel heerste; in feite stond inderdaad de Patriarch, vaak een van zijn creaturen, geheel onder de invloed van de
Keizer, niet echter de monniken, en dezen hadden het meeste gezag
over het y olk. Hieruit zal een ernstige misrekening ontstaan.
2. De theologen verstonden elkaar niet. De Byzantijnen hadden
geen begrip voor de westerse scholastiek; Augustinus was hun zo goed
als onbekend. Wel waren velen van hen bereid de voorrang van Rome
te erkennen boven de andere patriarchaten; een Simeon van Thessaloniki of een Nilos Kabasilas b.v. hadden niets tegen de titel „Vicarius
Petri" welke de Latijnen aan de Paus gaven; doch het primaat betekende voor hen niet dezelfde „totale gehoorzaamheid". Bovendien hadden
zij misprijzen voor de „barbaren - van het Westen, die niets begrepen
van de „voortkomst - van de H. Geest. De disputen over het Filioque 2),
dz Epiklese 3 ), en het Vagevuur 4 ) werden vertroebeld door het feit dat
de twee partijen van totaal verschillende mentaliteiten uitgingen.
3. Sedert twee, drie eeuwen waren de opvattingen van de twee
volksgroepen uiteengegroeid over details die ons nu belachelijk voorkomen, in ieder geval zonder enige dogmatische waarde: de vraag of
2) In het Credo van de Mis zeggen wij dat de H. Geest volortkomt uit de Vader
en de Zoon: „qui ex Patre Filioque procedit". Dit Filioque werd aan het Symbolum
van Constantinopel eerst in Spanje toegevoegd, daarna door Karel de Grote in het
Westen verspreid. Al is deze toevoeging dogmatisch juist binnen de Triniteitsvisie
van het Westen, toch was zij in het begin ongeoorloofd, daar het Concilie van
Chalcedon verboden had iets aan het Symbolum te veranderen. Tot in 1014 weigerde
ook Rome deze liturgische innovatie te aanvaarden. Het Oosten heeft tot nu toe
geweigerd het Filioque in de liturgie op te nemen.
3) Epiklese is de naam die vooral in de liturgie van de Sacramenten wordt gegeyen aan de plechtige aanroeping van de H. Geest. Dit gebruik werd vrij algemeen
in de oudheid, al heeft vooral het Oosten dit motief uitgewerkt. Pas in de 14e eeuw
dook het op in de controversen tussen Rome en Byzantium, toen men uitdrukkelijk de
vraag ging stellen, of de Consecratie door de Instellingswoorden, door de Epiklese of
door beide wordt bewerkt.
4) De Griekse traditie kent geen „vuur", geen „plaats", geen onderscheid tussen
zonde en straf, voelt niets voor de idee van genoegdoening, welke als schadeloosstelling tegenover God te juridisch wordt geacht. Het Oosten heeft steeds meer gedacht
aan een voortgaande loutering, door Gods inwonende kracht in ons bewerkt, als een
verder rijpingsproces van de „vergoddelijking", in het perspectief waarvan de Grieken
de begenadiging zien (Cfr. P. Fransen S.J., Het Vagevuur, in Streven, nov. 1959,
pp. 97 - 107).
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men voor de Eucharistie gedesemd brood moest gebruiken of ongedesemd; of in de Vasten het alleluia nog mocht gezongen worden of niet;
of er op de zaterdagen van de Vasten moest gevast worden of niet; of
de priesters een baard mochten dragen of niet. Erger dan deze futiliteiten was het diep ingeworteld wederzijds misprijzen: de Oostersen
scholden de Westersen uit voor „barbaarse Franken"; de Westersen
noemden de Oostersen „onbetrouwbare Byzantijnen".
Ondanks alles bleef men onophoudelijk ijveren om de twee gescheiden werelden weer bij elkaar te brengen. De twee grote herenigingsconcilies, Lyon en Florence, zijn de hoogtepunten van deze pogingen.
a. Het Concilie van Lyon, 1274.
Innocentius IV (1243 - 1274) ziet in dat men de Eenheid niet mag
koppelen aan het Romeins Imperium, dat ontstaan is uit de Vierde
Kruistocht. Onderhandelingen worden aangeknoopt en men omschrijft
de voorwaarden voor de hereniging: de Grieken zullen het Romeinse
primaat aanvaarden inzake leer en discipline; ze zullen de orthodoxie
van het Filioque erkennen, zonder evenwel verplicht te worden het in
hun Credo op te nemen, en een Oecumenisch Concilie zal samenkomen
in het Oosten. De dood van de Paus, daarna van de Basileus, houdt het
plan echter tegen.
In 1261 neemt Michael Paleologos de macht in handen. Hij verjaagt
de Latijnen uit Constantinopel, en gaat dan weer ijveren voor de Eenheid. Hij moet zijn troon verdedigen tegelijk tegen de Turken, die hem
bedreigen in Klein-Azie, en tegen de Frankische prinsen, die het Romeins Imperium willen herstellen. Waar kan hij een betere steun vinden
dan bij het Pausdom? De hogere clerus en het yolk delen deze politieke
inzichten echter niet: de oppositie tegen de Latijnen verzamelt zich rond
de Patriarch Arsenios, later Jozef. Ook vanwege Rome stuit Michael
op moeilijkheden. Hij wil een concilie waar men over de twistpunten
vrij kan discussieren; daarentegen stelt Paus Clemens IV zich met niets
minder tevreden dan met een volledige onderwerping. Tussen 1262 en
1268 moedigt de Romeinse politiek Charles d'Anjou aan, die het plan
koestert om Constantinopel opnieuw te veroveren.
In 1272 wordt Gregorius X paus. Vol ijver voor de hereniging zendt
hij een gezantschap naar Paleologos en bereikt een akkoord. Aangezien
de keizer er niet in slaagt de clerus en het yolk voor zijn inzichten te
winnen, zal hij zichzelf en de Patriarch laten vertegenwoordigen op
het Concilie dat de Paus voor 1274 bijeen heeft geroepen.
Voor de plechtige vergadering van 500 bisschoppen en een duizendtal waardigheidsbekleders, onder het voorzitterschap van de Paus zelf,
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werd de Griekse delegatie ontvangen in de primaatskerk van Sint-Jan
te Lyon. Na het zingen van het Credo in het Latijn en het Grieks, met
het Filioque. lazen de Grieken de geloofsbelijdenis van de keizer voor,
die heel duidelijke verklaringen bevatte over alle betwiste punten: het
Filioque, het Romeins primaat, de privileges van de Patriarchen, het
Vagevuur, enz. Er werd een akkoord bereikt dat theologisch ondubbelzinnig was: zonder hun eigen formule van het Credo te veranderen,
beleden de Grieken hetzelfde geloof als zij die het Filioque zongen.
In Constantinopel was de nieuwe Patriarch, Joannes Veccos, aanvankelijk een hevige tegenstander van de Latijnen. Hij was daarom
door Michael Paleologos gevangengezet, en in de afzondering kwam hij
door overpeinzing en studie tot het inzicht, dat de tradities van de twee
Kerken gelijk waren. Voortaan ijverde hij om ze in overeenstemming te
brengen op grond van de formule van de H. Cyrillus: „De Geest komt
voort uit de Vader door de Zoon".
Ondanks alles was de herstelde eenheid slechts wankel. De opvolgers
van Gregorius X misten diens gematigdheid, zij eisten te veel van de
Grieken. In 1281 werd Paleologos geexcommuniceerd door Martinus V,
die zich op sleeptouw liet nemen door de „Latijnse- partij. Toen de
keizer in 1282 stierf, werd hem door de oosterse monniken van Constantinopel de kerkelijke begrafenis ontzegd. Hij die de bewerker was
geweest van de hereniging, werd nu door beide Kerken uitgestoten.
De reactie in Constantinopel was geweldig. Patriarch Veccos werd
a fgezet en, zoals Keizer Kantakuzenos een eeuw later zei: „het schisma
verergerde en de verdeling werd dieper". De Byzantijnen meenden dat
men hen door list en geweld had willen verplichten hun religieuze
tradities te verloochenen om die van de vreemde Latijnen over te
nemen; de Latijnen concludeerden dat de Grieken „hypocrieter en
ketterser waren dan ooit".
In werkelijkheid hadden Gregorius X en Michael Paleologos slechts
rekening gehouden met de politiek. Op theologisch gebied had de
toenadering tot Been serieuze resultaten geleid. Niets was er gedaan om
de tegenstellingen in de mentaliteit van het yolk te verzoenen.
b. Het Concilie van Florence, 1439
In de 15e eeuw heerst er nog steeds dezelfde animositeit tussen
Grieken en Latijnen, maar de kansen op hereniging zijn nu veel groter.
Het Turkse gevaar is dringender en bedreigt heel Europa. De werken
van St.-Augustinus en St.-Thomas zijn in het Grieks vertaald en vinden
bewonderaars in Constantinopel en Kiev. Door het contact met Dominicanen en Franciskanen, die kloosters hebben in Pera, een voorstad
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van Byzantium, verliezen de Oosterse monniken hun vooroordelen
tegen het Westen. Omgekeerd stijgt in het Westers Quattrocento het
prestige van de Grieken: Westerse geleerden leren Grieks. Het Westers Schisma heeft de Latijnen wat nederiger gemaakt: zij beseffen nu
dat zij zelf ook schuld kunnen hebben aan de scheiding. In 1411 noemt
de Generaal-Overste van de Karthuizers, Boniface Ferrier, onder de
oorzaken van het schisma: „de onuitstaanbare hoogmoed en de onverzadigbare ambitie van de Fransen, en het bedrog, de intriges, de onbetrouwbaarheid en de gierigheid van de Italianen". Gerson verwijt de
pausen, „van de Grieken meer geeist te hebben dan hun plicht hun
toeliet en dan nodig was". Na de eenheid onder de Latijnen hersteld te
hebben, wil men nu ook de verzoening met het Oosten.
Vanaf 1323 waren de onderhandelingen reeds hervat. Ze duren lang.
Men spreekt van een Concilie. Ten slotte, in 1439, komen de Grieken
naar het Concilie van Ferrara-Florence: 700 prelaten en leken, geleid
door de Basileus en de Patriarch. De voornaamste bisschoppen zijn:
Markos van Efese, Bessarion van Nicea, Isidorus van Kiev.
De politieke situatie van het ogenblik is ernstig. Indien de Grieken
toestemmen in de hereniging, zal Rome eventueel een kruistocht tegen
de Turken organiseren. Maar de Grieken weigeren alle hulp als ze
daarvoor de tradities van hun geloof prijs moeten geven. Ze kunnen
ook de redeneringsmethoden van de Latijnen niet volgen. Hebben zij
het recht zich door syllogismen te laten overtuigen? Maar -weldra
constateren zij dat de Roomse Kerk eigenlijk steeds beleden heeft wat
Athanasius, Gregorius van Nyssa en Basilius hebben geleerd. Studiecommissies worden opgericht en de akten van het Concilie bevatten
zeer preciese theologische teksten van overeenstemming. Het Filioque
en het pauselijk primaat worden zeer duidelijk geregeld; de epiklese en
het vagevuur worden door beide partijen aangenomen. Op enkele zeldzame uitzonderingen na, blijven de Grieken die te Florence aanwezig
waren, na het Concilie hun handtekening trouw: zij waren werkelijk
overtuigd door de gezamenlijke theologische arbeid.
Toch was de eenheid weer niet heel solied. De beloofde Westerse
hulp bleef uit en in maart 1453 werd Constantinopel ingenomen door
de Turken. Dezen hadden er alle voordeel bij dat de scheiding bleef
voortbestaan. Zij dwongen de Kerk, Gennadios, een leider van de antiLatijnse oppositie, aan te stellen als Patriarch. Op theologisch gebied
was de poging tot wederzijds begrip ernstig geweest, maar ze werd niet
werkelijk voortgezet: in plaats van naar Constantinopel terug te keren
en er de weerspannige geesten te overtuigen, bleef Bessarion te Rome
en werd kardinaal. De toenadering welke tussen de theologen gekomen
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was, bereikte de volkslagen niet: de eenheid kon geen wortel schieten.
Uit dit vluchtig historisch overzicht zijn wel enkele lessen te trekken.
De politiek is een gebied waar slechts een illusoire verstandhouding
mogelijk is. Nuttiger is de theologische arbeid, die tot duidelijke overeenstemming kan leiden en het geweten van de ondertekenaars bindt.
Maar zolang er geen toenadering ontstaat tussen de geesten, zolang
de christenen in het Oosten er in hun hart niet echt zeker van zijn dat
de Latijnen hun riten en tradities zullen eerbiedigen, vermag geen
enkele eenheid lang stand te houden 5).
Terra Santa
Zelfs na de mislukking van het Concilie van Florence gaf Rome de
moed niet op, het schisma alsnog ongedaan te maken. In de loop van de
16e en 17e eeuw werden er sporadisch nog onderhandelingen gevoerd,
wanneer de gelegenheid zich voordeed of men er de mensen voor had.
In 1561 en 1582 b.v. zonden respectievelijk Pius IV en Gregorius XIII
Jezdieten naar Alexandria om er de Koptische Patriarch te ontmoeten.
Maar omdat men niet genoeg rekening hield met de lessen van het
verleden, bleven deze contacten zonder resultaat.
Het Oosten had overigens niet alle contact met de Latijnse wereld
verloren. Na de Kruistochten waren de bedevaarten naar de H. H.
Plaatsen blijven bestaan en sinds 1333 hadden de Franciskanen zich
daar officieel gevestigd na een akkoord tussen de Sultan en het Koninkrijk Napels. Maar de Custodie van het H. Land, die eeuwenlang en tot
voor kort nog steeds in conflict was met de Orthodoxen „ter bescherming van onvervreemdbare rechten", kan men jammer genoeg niet beschouwen als een factor van oecumenische toenadering.
Missies in het Nabije Oosten
In de loop van de 17e en 18e eeuw zijn missionarissen van verschillende orden en nationaliteiten in het Nabije Oosten werkzaam geweest,
meestal onder de bescherming van de Franse diplomatie. Sommige van
hun rapporten zijn buitengewoon leerrijk: Pater Mathieu Hardy vraagt
aan een Griekse Metropoliet verlof om te preken en catechismus te
geven in Griekse kerken; de Metropoliet geeft hem dit, schriftelijk, en
bedreigt met suspensie al wie zich ertegen verzet. In Egypte bezoekt
Pater Sicard rond 1730 de dorpen in de vallei van de Nij1 en hij preekt
en hoort biecht in Koptische kerken.
Veel theologische bezinning op hun apostolaat hebben deze missio5 ) Voor dit overzicht van de twee Concilies hebben we gebruikt: R.-C. Gerest,
Les Conciles occumeniques d'Llnion, in: Lumiere et Vie, no. 45, pp. 93 - 120.
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narissen ons niet nagelaten. Wie hun Lettres edifiantes et curieuses
leest, merkt wel dat zij zich bewust waren van de scheiding, dat zij
doorlopend spreken van „schismatieken - , maar in de praktijk handelen
zij alsof er geen scheiding was; tegenover de gelovigen, de priesters en
zelfs de bisschoppen van het land treden zij op zoals hun confraters in
Europa. Hun enige zorg is, het geestelijk leven, dat verslapt is door
onwetendheid en door het contact met de Islam, weer op te wekken.
Zij bereiden de effectieve eenheid voor. Maar deze geesteshouding
van katholieken in het Nabije Oosten duurt niet lang: vanaf de 18e
eeuw wordt er een verandering merkbaar.
Geiinieerde katholieke kerken
Het ontstaan van deze tweede Ease is moeilijk te verklaren en te volgen. Verschillende factoren hebben er in meegespeeld. De westerse
missionarissen hadden enkele gelovigen gegroepeerd en deze kleine
communauteiten gaan zich nu, onder Franse bescherming, autonoom
gedragen 6 ). In het patriarchaat van Antiochie b.v. sluit een deel van de
Griekse Kerk, met zijn patriarch en zijn bisschoppen, aan bij Rome: de
Grieks-Katholieke (of Melkietische) Kerk. In Egypte is er geen bisschop die naar de Eenheid overkomt en Rome wijdt er dan een in 1746
om hem aan het hoofd te stellen van de kleine Koptisch-Katholieke
Kerk, die op dat ogenblik 2000 gelovigen telt. Op deze wijze ontstaan
er in het Nabije Oosten overal katholieke diocesen, later patriarchaten.
In het algemeen kunnen deze geunieerde kerken zich slechts moeilijk
handhaven. Vaak gesticht en gesteund door Latijnen, voelen ze zich
sterk aangetrokken door het Westen, dat op dat ogenblik in volle
expansie verkeert. De latinisatie, die soms gewenst werd door de meest
verwesterste eliten, bedreigde hun eigen originaliteit en maakt ze verdacht in de ogen van hun Orthodoxe broeders.
Om deze bezwaren tegen te gaan proclameerde Leo XIII in de
encycliek Orientalium dignitas (1894) de onvervreemdbare rechten
van de Oostersen in de Katholieke Kerk en hij verbood, de Orthodoxen
die naar de Katholieke Kerk terug wilden keren, te verplichten naar de
Latijnse ritus over te gaan. Ter plaatse heeft men deze laatste richtlijn
nooit volledig opgevolgd.
Met het doel, een Oosterse clerus te vormen volgens de theologische
en geestelijke traditie van hun eigen ritus, hebben de pausen talrijke
colleges in Rome en seminaries in het Oosten opgericht. Jammer genoeg
6 ) De Maronieten laten wij hier buiten beschouwing. Dit patriarchaat in het Libanees gebergte, van Syrische oorsprong, heeft vanaf de vroege middeleeuwen steeds
geheel in eenheid met Rome geleefd. De oecumenische problemen stellen zich hier niet
in dezelfde termen als voor de andere Oosterse katholieken.
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is de terugkeer tot de bronnen van de Griekse patristiek nog te recent,
zodat de priesters die in deze studiehuizen opgeleid zijn, over het algemeen nog te weinig op de hoogte zijn van hun eigen tradities. De inspanningen welke men in de laatste tijd op dit gebied heeft ondernomen,
hebben nog niet volledig vrucht gedragen.
Uit eigen dynamisme en met de hulp van het Westen ( scholen,
ziekenhuizen, dispensaria, parochies) zijn de verschillende geiinieerde
kerken in het Nabije Oosten toch tot ontwikkeling gekomen. Het katholieke apostolaat in deze periode is gekenmerkt door de oprechte zorg
om het geloof van de Oosterse christenen te beschermen. Maar dit leidt
tot een uitgesproken proselytisme. Op de Islam heeft de missionering
bijna geen vat; zij werft gelovigen uit de Orthodoxe communauteiten.
De motieven tot bekering zijn zeer uiteenlopend: van het verlangen naar
materiele hulp tot de wens om te profiteren van de geestelijke uitstraling
van de Katholieke Kerk. In ieder geval staan de nieuwe katholieke
gemeenschappen in felle oppositie tegen de Orthodoxen, die zij zwart
maken en verachten. Op alles oefenen zij kritiek uit: op de al te evidente
gebreken van de onontwikkelde clerus, maar ook op de meest eerbiedwaardige liturgische gebruiken. Een missionaris van Zahle in de Libanon verwijt de Grieken b.v. dat zij de communie geven aan kinderen;
even later kwam de Constitutie van Pius X over de kindercommunie.
De katholieke missie gebruikt vooral de scholen om de Orthodoxen
aan te trekken. Het toedienen van de Sacramenten en vooral de plechtige viering van de eerste communie zijn welkome gelegenheden om van
de ouders te verkrijgen dat hun kinderen katholiek worden ( pas sedert
enkele jaren last het H. Of ficie toe, dat in sommige omstandigheden de
communie gegeven wordt aan Orthodoxe leerlingen zonder dat ze
katholiek worden) . Sommige van deze „bekeringen - zijn stevig; andere
meer voorbijgaand: wanneer ze na de school terugkeren in hun familiaal
milieu, laten ze zich weer opnemen in de Orthodoxe communauteit, verbitterd over het misbruik dat men heeft gemaakt van hun vertrouwen.
Aldus is in het Nabije Oosten een zeer complex klimaat ontstaan.
Talrijke families zijn verdeeld in katholieken en orthodoxen. Orthodoxen gaan naar katholieke scholen en bewaren een trouwe herinnering
aan hun opvoeders, maar van de andere kant denken ze ook terug aan
de catechismusles waar hun, tot voor twintig jaar, soms geleerd werd
„dat er bij de orthodoxen geen heiligen kunnen zijn". Zulk een concurrentiegeest vertroebelt de verhoudingen. Zoals een Koptisch-Katholieke
priester eens verklaarde aan een Katholieke geestelijke: „Als uw broeder slaapt, wekt ge hem toch niet door hem zijn kinderen te ontstelen",
of „zolang er op het patriarchaat rapporten binnenkomen uit de provin-
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cie, waaruit blijkt dat gij aan proselytisme doet onder onze gelovigen,
is iedere samenwerking uitgesloten".
De emigratie
In meer recente tijden zijn de Latijnen en de Orthodoxen nog met
elkaar in contact gekomen door de emigratie, vooral de Russische. Om
te begrijpen wat deze betekend heeft voor de Oecumene, mag men in
de eerste plaats niet vergeten dat de Slavische Orthodoxe wereld in de
loop van haar geschiedenis nooit grotere vijanden heeft gekend dan de
Latijnen aan haar grenzen: Teutonen, Polen, Tsjechen, Kroaten. De
Latijnse wereld wordt in hun ogen vereenzelvigd met de vijand van het
vaderland. De emigratie had dit fatale vooroordeel kunnen doen verdwijnen. Jammer genoeg is het onthaal van de katholieke wereld, op al
te zeldzame uitzonderingen na, weinig broederlijk geweest. Nog in 1957
schrigt het Russische blad in Amerika Znami Rossii: „Onze vijand no.
1 is het communisme. Maar laten wij toch niet vergeten dat de meest
geduchte vijand van Rusland na het communisme de Roomse Kerk is" 7 ) .
De emigratie is in verschillende etappes verlopen. Voor de oorlog van
1914 gingen Russen zich vestigen in Noord- en Zuid-Amerika. Onder
hen waren vele OekraInische katholieken. De Latijnen hebben zo weinig
begrip getoond voor de Oosterse immigranten, dat vele katholieke Oekrainische parochies naar het schisma zijn overgegaan, opgeslorpt zijn
in de Orthodoxe kerken van de emigratie en fel anti-rooms zijn geworden. Na de revolutie van 1917 en na de tweede wereldoorlog emigreerden weer vele Russen. De katholieken in het Westen hebben vele
werken in het leven geroepen om hen te helpen, naar alles samen zijn ze
er niet in geslaagd hun vervolgde broeders te integreren. In Brussel b.v.

vonden de orthodoxen bij de katholieken Been lokaal om op passende
wij ze hun eredienst te vieren; de kerkelijke overheid paste strikt het
verbod van de „communicatio in sacris" toe en de orthodoxen moesten
hun toevlucht zoeken in een anglicaanse kerk. Over het algemeen zijn
de Russische emigranten broederlijker behandeld door de protestanten,
ondanks de grotere theologische en geestelijke verschillen. Verhard in
een te enge canonische opvatting, opgesloten in zelfgenoegzaamheid,
verblind door klassevooroordelen, hebben de Westerse katholieken hun
broeders in ballingschap praktisch aan hun lot overgelaten.
Positieve bijdragen
Betekent dit dat deze periode alleen maar nefast geweest is op oecu7)

Znami Rossii (De Standaard van Rusland), New York, no. 165.
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menisch gebied? Nee, want ook in deze tijd heeft de H. Geest vruchtbare initiatieven geinspireerd.
Op intellectueel gebied hebben de Pauselijke Seminaries in Rome en
sommige theologische faculteiten zich geducht ingespannen om de
dogmatische, geestelijke en liturgische tradities van het Oosten te bestuderen. Het Vaticaan heeft uitgaven van Griekse, Slavische en Syrische liturgische teksten bezorgd, die zelfs door de orthodoxen worden
gebruikt. Talrijke tijdschriften publiceren regelmatig gespecialiseerde
studies: Irenikon, Proche Orient Chretien, Istina, enz. Allerlei centra,
zoals de Benedictijnerabdij van Chêvetogne, het Dominicanenklooster
van Istina, het Jezuletenhuis Soloviev Hall te New York, het Oosterse
Instituut te Rome, de Foyer Chretien in Brussel en vele andere, bevorderden het broederlijke contact en wekten begrip voor de Oosterse wereld. De namen van Dom Lambert Beaudouin, Dom Clement Lialine,
Dom Olivier Rousseau, Mgr. Christophore Dumont, Pater Paul Mailleux, Paul Couturier, en talrijke andere zijn bij iedereen bekend. Colleges werden gesticht voor jonge Russen, zonder dat nog aan enig proselytisme werd gedacht: Shangai, Charbin, Meudon, Sao Paulo . . . .
In het Nabije Oosten hebben enkele pioniers de weg gebaand. De
voornaamste stichters van de Orthodoxe jeugdbeweging, welke een
bijzonder belangrijke rol speelt in de geestelijke bewustwording van het
Patriarchaat van Antiochie, komen uit de katholieke jeugdbeweging en
uit de scholen van de Broeders of van de Jezuieten te Beyrouth. Rond
Pater de Lassonery, een Witte Pater die in de Grieks-Katholieke Congregatie van de Paulisten is getreden, hebben sommigen onder hen,
samen met enkele katholieken, in de Libanon een oecumenische groep
gesticht, waarvan de invloed voortdurend toeneemt. In Egypte werd
de vijftienhonderdste verjaardag van de H. Pacomius gezamenlijk gevierd door orthodoxen en katholieken. Dit samengaan was helaas van
voorbijgaande aard. Maar sedert vier jaar heeft in Alexandria gedurende de Bidweek een plechtigheid plaats waaraan de verschillende geestelijke overheden van de stad deelnemen. Ook elders vindt de Bidweek
ieder jaar meer verspreiding in scholen en parochies. Het klimaat is dus
wel aan het veranderen. Van een godsdienstige „concurrentie is steeds
minder sprake. Spoedig, hopen we, zal ze helemaal verdwenen zijn.
De eerste waarschijnlijk die in deze periode de noodzakelijkheid inzag
om het Oosten te beschermen tegen de latinisering, is een Franse
priester geweest, abbe Charron. Hij lief zich priester wijden in de Byzantijnse ritus en noemde zich voortaan Pere Korolevskij. Hij leefde te
Rome en streed daar onophoudelijk voor de tradities van het Oosten.
Zijn studies over het Uniatisme hebben velen van zijn leerlingen de
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weg gewezen. In hetzelfde perspectief wijdde een Nederlander van de
Missions Africaines van Lyon zich geheel aan de Koptische wereld:
Mgr. Muyser vestigde zich in een Egyptisch dorp en leefde er helemaal
volgens de zuivere Koptische tradities.

Twee geesteshoudingen
Deze pioniers gingen uit van een totaal andere mentaliteit dan de
meeste apostolische ondernemingen van die tijd. Geobsedeerd door de
polemieken met het protestantisme in het Westen, steunde de pastoraal
tegenover de orthodoxen op een heel speciale opvatting van het Oosten:
zij werden bijna als formele schismatieken beschouwd, die slechts gered
werden door hun onwetendheid en hun goede trouw. Aangezien de
Katholieke Kerk de enig ware Kerk is, moest men alle christenen tot
haar terugbrengen, niet alleen tot haar leer, maar ook tot haar meest
betwistbare devotiepraktijken. Velen waren van mening dat andere
riten hoogstens geduld konden worden: een gelovige uit het Oosten
was slechts oprecht katholiek als hij ook Latijns was; de Oosterse ritus
was slechts een uitwendige concessie, die toegestaan kon worden op
voorwaarde dat al de rest, ook het recht 8 ), zo volledig mogelijk geiiniformeerd werd. Aangezien de orthodoxe hierarchie en clerus zich hiertegen verzetten, kon men de geunieerde kerken gebruiken als lokmiddel
om individuele bekeringen te werven, welke men daarna gemakkelijk
kon transformeren in „goed Latijnse" katholieken.
Men begrijpt dat een dergelijke mentaliteit (welke wij bier ternauwernood karikaturiseren) vanwege de orthodoxen reactie, wantrouwen
en tegenstand heeft gewekt. Ook de „geiinieerden" moesten het ontgelden: ze werden beschouwd als „wolven in de schaapsstal", als „ver
raders van de ware Oosterse tradities", te meer daar de bekeringen

bewerkt werden ten voordele van de geiinieerde communauteiten.
Een andere houding onderstelt een ander theologisch inzicht. Welke
in het verleden ook de verantwoordelijkheden mogen geweest zijn voor
de scheiding (en in het spoor van vele historici heeft Paus Joannes
XXIII zelf verklaard dat deze verantwoordelijkheden gedeeld zijn en
dat ook de katholieken er een goed deel van dragen), het is nuttiger
de huidige situatie te onderzoeken. Eerder dan tegenover een formeel
schisma, staan we tegenover een feitelijke toestand, het gevolg van
8 ) Het nieuw Canoniek Recht voor het Oosten, waarvan de bepalingen betreffende
het gemengd huwelijk, die van toepassing zijn sedert 1949, de betrekkingen tussen
katholieken en orthodoxen ernstige schade hebben toegebracht, en waarvan het hoofdstuk De Personis een felle oppositie vanwege de Grieks-Katholieke Synode heeft
uitgelokt, schijnt nog van deze mentaliteit uit te gaan. Een van de eerste dingen die
Johannes XXIII gedaan heeft, was overigens het stopzetten van de publikatie van de
andere hoofdstukken.
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een religieuze houding gedurende eeuwen van gescheiden leven. In de
loop van haar geschiedenis heeft de Katholieke Kerk de nadruk gelegd
op de centralisatie, de primauteit van Rome, de rol van Petrus; daarentegen hebben de Kerken van het Oosten, vanaf het begin en vooral
gedurende de laatste duizend jaar, vooral de lokale kerk en haar tradities beklemtoond. Het gaat er dus niet om, verdwaalde schapen naar de
eenheid van het geloof terug te brengen, maar de levende eenheid te
herstellen tussen de lokale kerken en de universele Kerk. Daarvoor is
het niet nodig, de originaliteit van het Oosten te vernietigen ( dit zou
praktisch gelijk staan met de dood van de lokale kerk). Integendeel,
deze originaliteit dient beschermd te worden en de Katholieke Kerk, die
in onze tijd planetaire afmetingen krijgt en door een excessief geworden
centralisatie belemmerd wordt, moet er minstens het essentiele van
overnemen. Het komt er minder op aan, het Oosten te „bekeren'', dan
dat het Westen en het Oosten zich voor elkaar open stellen. Van de
kant van de katholieken veronderstelt dit eerbied voor de lokale hierarchie, waardering voor de eigen apostolische tradities van het Oosten,
het verlangen om daarvan te profiteren en om hun anderzijds broederlijk de ware zin voor te houden van de universele katholiciteit der Kerk.
In de grond hangt alles of van de betekenis welke men geeft aan het
begrip „lokale kerk". Vroeger ontwierp elke kunstenaar, min of meer
naIef, maar eigenhandig, het beeld dat hij zich vormde van de heiligen,
de H. Maagd of Christus. De kleinste plattelandskerk heeft onder haar
schatten wel zulk een waardevol schilderij of beeld. In de vorige eeuw
zijn al onze kerken echter volgepropt met de meest afschuwelijke plaasteren afgietsels. Is de lokale kerk nu slechts zulk een serie-reproduktie
van een heel mooi origineel mischien, maar dat nooit aangepast wordt
aan de kerk, het land, het yolk waarvoor ze moet dienen? Of is ze
werkelijk volgens de uitdrukking van Paulus „de kerk van Christus te
Efese, te Korinthe"? Indien de orthodoxe kerken waarlijk de Kerk van
Christus te Constantinopel, te Alexandria, te Antiochie, te Jerusalem,
te Moskou zijn, moeten de katholieken in het Oosten er dan niet naar
streven, zich loyaal in deze kerken te integreren, in plaats van ze gelijk
te willen schakelen met een Westers type van christendom, en moeten
zij niet tegelijkertijd in hen het bewustzijn wekken van de noodzakelijke
gemeenschap tussen hen en de Stoel van Rome 9).
9) In september 1961 riep de Patriarch van Constantinopel op Rhodos een Byzantijnse Orthodoxe Synode bijeen. De Grieks-Katholieke Patriarch Maximos IV richtte
uit naam van zijn Kerk een booschap van sympathie aan de vergadering. Hij tekende
echter alleen met de titel „Grieks-Katholieke Patriarch" zonder zijn zetel van Antiochie
te vermelden, om alle schijn van concurrentie met de Grieks-Orthodoxe Patriarch van
Antiochie, die aan de Synode deelnam, te vermijden. Dit gebaar is zeer karakteristiek
voor de mentaliteit welke wij bier schetsen.
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Hoopvolle perspectieven
De keuze van een pans die persoonlijk op de hoogte is van de Oosterse mentaliteit, luidt in de Katholieke Kerk een tijd in waarin weer
of ficiele pogingen in deze zin kunnen ondernomen worden. Joannes
XXIII en Athanagoras zijn vrienden; beiden hebben zij hun gelovigen
opgeroepen tot gebed en arbeid voor de eenheid.
Van de kant van Rome is de oprichting van het Secretariaat voor de
Eenheid, onder het voorzitterschap van Kardinaal Bea, het belangrijkste
oecumenisch felt van deze laatste jaren. In mei 1961 heeft de Oosterse
Congregatie officieel Mgr. Testa en de Vlaamse Jezuiet P. Raes naar
Constantinopel gezonden om de Oecumenische Patriarch op de hoogte
te brengen van de voorbereidende werkzaamheden voor het Concilie 11 . In de lente van 1962 heeft het Secretariaat direct contact opgenomen met de leiders van de verschillende autocefale Oosterse kerken:
Mgr. Willebrands, de secretaris van Kardinaal Bea, bracht een of ficieus bezoek aan de Griekse, de Koptische, de Armeense en de Syrische
Patriarchen. „Hoe jammer, zei hij, dat zulk een stag niet twee of drie
eeuwen vroeger is gezet".
In het Oosten heeft de aankondiging van het Concilie een grote
belangstelling voor de Katholieke Kerk gewekt. Iedereen verwacht met
ongeduld dat de katholieke bisschoppen hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid betuigen en verklaren dat de lokale kerken een autonoom leven leiden in de eenheid van het geloof. Het Concilie kan de
Eenheid wellicht niet beter voorbereiden dan door het principe van de
autonomie van het Oosten op canonisch, liturgisch en geestelijk gebied
uit te breiden tot de hele Katholieke Kerk, in de belijdenis van eenzelfde
geloof en in zichtbare communie met de Stoel van Rome. Dan zouden
de traditionele waarden van het Oosten veilig bewaard blijven binnen
de Katholieke Kerk en de eenheid zou geen onoverkomelijke hinderpalen meer kennen voor de orthodoxen.
Aan de doorsnee katholiek die zich inbeeldde dat het Oosten zich
puur en simpel aan Rome te onderwerpen had, antwoorden wij dat de
voornaamste bijdrage van de katholieken voor de verstandhouding
met de kerken van het Oosten nog moet geleverd worden: lief de en
eerbied voor de christelijke schatten van het Oosten, verlangen om er
in te delen. Pas dan zullen de Oostersen loyaal onze oecumenische
oproep beantwoorden.
10 ) Cfr. W. de Vries, De orthodoxe Christenen en het Concilie, in Streven, jan. 1962.

CULTUURFILOSOFISCHE
KRONIEK

Nieuwe wereld, nieuwe mensen
L. VANDER KERKEN S.J.

i

NDIEN we sommige cultuurfilosofen mogen geloven, dan is de westerse
I beschaving haar einde nabij. Zij zou al de symptonen vertonen die de decadentie der vorige culturen gekenmerkt hebben. Al deze culturen hebben zich, zo
wordt ons voorgehouden, na een eeuwenlange bloeiperiode — tien eeuwen
schijnt zo wat een typische maat te zijn — reflexief teruggebogen op zichzelf.
Deze reflexie zou hun stagnatie hebben ingeluid en hun verval bespoedigd.
Een zwak punt van deze cultuurfilosofie is natuurlijk, dat zij zichzelf consequent
ander de decadentiesymptomen rekenen moet die zij beschrijft, wat de waarde
van haar beweringen enigszins vermindert. Maar afgezien hiervan, wit zegt
ons dat de westerse cultuur zo vriendelijk zal wezen om op haar beurt aan de
wetten der cultuurfilosofen te gehoorzamen? Is het m.a.w. zó zeker dat de geschiedenis een voortdurende herhaling is, en dat de toekomst aan het ontwikkelingsschema van het verleden zal beantwoorden? In ieder geval, zo meent
Henri van Lier in zijn merkwaardig boek Le nouvel age ( 1 ), „le moment est
venu de se demander si la reflexivite, autrefois lice aux civilisations finissantes,
l' est fatalement toej ours" ( 11,) .Kan zij opeens geen component gaan worden
van de ontwikkeling zelf ? En waarom zouden we ditmaal niet staan voor een
„avênement de culture contrOle, Bien que sans precedent clans l'histoire" (11).
De vraag stellen is bijna haar beantwoorden. Zeker getuigt zij op zichzelf reeds
dat een nieuw cultuurbewustzijn geboren werd.
Intussen kan het niemand ontgaan dat de wereld waarin wij Leven, fundamenteel aan het veranderen is. En of deze verandering nu moet begrepen worden
als een decadentie van een versleten cultuur of als een vitale ontwikkeling, het
heeft in ieder geval zin am na te gaan welke de karakteristieken en de specifieke
gerichtheden zijn die de nieuwe wereld-in-wording bepalen. Dit is het wat
Henri Van Lier heeft willen doen. Vier belangrijke cultuurgebieden warden
in ogenschouw genomen: de techniek, de wetenschap, de kunst en de ethiek.
Het meest opvallend zijn de tekenen van een cultuurkentering in de techniek.
Dit vooral ten gevolge van een kwalitatieve evolutie van de machine. Was de
machine oorspronkelijk slechts een materiele verlenging van de menselijke
hand door het inschakelen in de arbeid van een bepaalde natuurkracht (machine
statique) en werd ze daarna een element van een onbeperkte vermenigvuldiging
van energie (machine dynamique), dan is ze nu een machine dialectique geworden, die de structuur van een zelfstandig organisme benadert. Zij is niet meer
een puur voorhanden zijnd instrument dat objectief en extern kan worden aangewend, maar zij is geworden tot een creatieve ontmoeting van mens en natuur,
waarin de krachten van deze natuur en de initiatieven van de menselijke geest als
in een functionele tussen-realiteit versmelten. En aangezien de techniek geen
hermetisch gesloten gebied is, maar een algemeen aspect, van heel de cultuur,
1 ) Henri van Lier, Le nouvel age, Casterman, 1962, 232 blz., geill.
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„on aura beau faire, les themes culturels fêconds se situeront dans cette realite
mediane oil nous enclOt la nouvelle mentalite technique" (70). De techniek
overschrijdt hiermede haar waarde van tauter verbindingsmiddel tussen mens
en natuur. Zij integreert nu deze twee polen in zichzelf, en zal hierdoor nieuwe
levensvormen creeren welke heel het cultureel leven een ander uitzicht geven:
„en s'accouplant a la nature pour former une realite mediane, paysage et horizon,
la technique concrete cesse d'être un serviteur pour devenir culturelle dans son
etre" (70). Het nieuwe humanisme zal dan ook niet meer uit een isolering van
de geest in zich kunnen bestaan. De band van de denkende geest met de wereld
der dingen is daarvoor to nauw geworden. De menselijke geest is zozeer van
zijn eigen scheppingen afhankelijk geworden, en deze zijn anderzijds zó met
menselijke geest doordrenkt, dat de zelfbewustwording van de geest zich niet
meer van deze scheppingen zal kunnen losmaken. Het kan niet anders of dit
nieuwe uitzicht op de wereld en deze nieuwe geestesmentaliteit zullen ook
grondige wijzigingen aanbrengen in de gemeenschap. Schoon schip zal gemaakt
worden met het oude standen-systeem: „Point de place pour les aristocraties
stables du sang, de l'argent ou de l'investiture, mais seulement pour une demielite generale, d'oil emerge aux endroits les plus divers et selon des besoins
extremement varies et momentanes, une super-elite fluente" (81). Een open
en wisselend standenbegrip zal het huidige vervangen. Ook de tegenstelling
tussen stad en platteland zal gaandeweg verdwijnen, deels door de drukke verbindingen, deels door een volkomen exploitatie van de bodem volgens methoden
„qui transforment le champ en usine et le paysan en ingenieurlf (82).
Minder spectaculair, maar niet minder diepgaand is de wijziging van de opvatting der wetenschap. Deze wijziging voltrekt zich in een zelf de zin als die der
techniek. Zowel het nlieve objectivisme, dat zich met een constateren van een
haast fysisch gegeven waarheid vergenoegde, als het absolute idealisme dat de
wetten van de werkelijkheid uit de autonome inzichten van de geest wilde
aflezen, zijn voorbijgestreefd: „La science cesse de se confondre avec un constat
realiste ou un diktat idealiste, et se decouvre un systeme I mi-chemin entre
nature et esprit" (65). Feitelijkheid en idee hebben hun scherpe oppositie prijsgegeven. Zij conditioneren nu elkaar wederzijds in een eindeloos dialectisch verband. En de houding van de geest tegenover het object van het wetenschappelijk
kennen is mede voor dit object zelf constitutief. — Ook heeft de idee van een
vs5Orbestaande totaliteit van alle kenbare dingen plaats gemaakt voor een geleidelijke totalisering die noch de mogelijkheden van de natuur noch de krachten
van de geest ooit volkomen zal kunnen valoriseren, maar die anderzijds tot de
ontdekking voert van een steeds meer gedifferentieerde waarheid „oil la totalite,
sans etre j amais, se fait sans cesse" (149).
Hetzelfde verschijnsel in de moderne kunst. Deze kunst gelooft niet meer in
een „objectivite toute faite d'une nature que (l'art) n'aurait qu'l exprimer"
(65). Evenmin gelooft zij nog in een weergave van subjectieve gevoelens en
ervaringen. Ook de moderne kunst wil een realiteit creeren waarin mens en
natuur elkaar in een originele ontmoeting vinden. Object, materie, tijd en
ruimte, alles wordt zuiver functioneel. Zelfs de toeschouwer, toehoorder of lezer
worden functioneel in de constitutie van het kunstwerk betrokken: „Le geste
aperceptif d'un objet ou d'une structure quelconque fait donc desormais partie
de l'oeuvre méme" (188). De kunst is geen afgewerkte voorstelling of uitbeelding meer, maar een oorspronkelijke interactie tussen wereld, kunstenaar en
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toeschouwer. Uiteraard heeft dit een typische onafheid tot gevolg. Vele kunstwerken zijn eigenlijk zonder begin of einde. Het zijn meer raakpunten waarvan
de beleving eerder uitdijt volgens patronen dan dat ze zich gestalte geeft in
omschreven vormen.
De kwestie van de ethiek is delicater. Om elk misverstand te voorkomen beklemtoont de auteur vooraf het onderscheid dat hij maakt tussen ethiek en
moraal. De ethiek wordt beperkt tot het geheel van spontane zijns- en gedragswijzen, terwijl ander moraliteit de vrije daden verstaan warden die de mens stelt
in functie van een absolute waarde. Het is dan ook geenszins de bedoeling van
de auteur om principes voor een of ander nieuwe moraal op te stellen, maar
enkel om de ethische mentaliteit te noteren die hoe langer hoe meer de moderne
mens beheerst. Wat nu de ethische gedraging betreft, deze wordt minder
bepaald door een conformiteit met vooropgestelde normen dan door een tendens
om binnen de veranderlijke situaties van het leven steeds weer nieuwe waardemogelijkheden te ontdekken en een nieuwe gedragsstijl te ontwerpen. Verleden
en toekomst zijn hierbij voor de moderne mens niet meer de vaste bakens waartussen hij zich beweegt. En zijn ze er nog, dan wordt hun Loch maar een vage
aandacht gegund. De subjectieve intentie vindt voor zich geen heldere objectieve
verplichtingen meer die haar een veilige inhoud kunnen geven, maar ook plicht
en intentie vervloeien tot een dialectische verhouding die voortdurend evolueert
binnen een historisch wisselende situatie. Het vaste mensbeeld der vroegere
levenswijze heeft zijn scherpe contouren verloren. De mens weet niet goed meer
wat of wie hij is, en wil dit enkel nog ontdekken in de successieve momenten
van zijn feitelijke wording.
Deze kenmerken van een nieuwe geestesmentaliteit, die we in diverse cultuurgebieden terugvinden, hebben dit gemeen: de mens heeft het gevoel van zelfstandigheid tegenover de wereld die hem omringt, en tegenover het grate historisch gebeuren waarin zijn leven zich afspeelt, verloren. Hij is zeer ander de
indruk gekomen van zijn verwikkeling in dit alles. Bovendien doet zich deze
verwikkeling aan hem voor als een eindeloos over elkaar heengrijpen van wereld
en geest, als een onoverschouwbare wederkerige transcendentie die hij, naar zijn
mening, nooit meer volkomen zal kunnen doorzien. Henri Van Lier heeft deze
nieuwe mentaliteit meesterlijk geanalyseerd. Zijn boek is een merkwaardige
tijdsdiagnose. Misschien is niet alles absoluut onaanvechtbaar, misschien werden
enkele tegenstellingen, ten gehoeve van de theorie, lichtelijk gepousseerd, maar
dit alles is bijzaak tegenover het uiterst revelerende van zijn werk.
Natuurlijk heeft elk boek zijn beperking. Dit is menselijk onvermijdelijk. Zo
heeft in casu de auteur vooral oog gehad voor het veranderende in de moderne
mentaliteit en voor het relativiteitsbewustzjn dat hiermede samengaat. Dit was
zijn goed recht, en het was zijn bedoeling. Een gevolg hiervan is nochtans dat
de constanten die in de moderne cultuurkentering evenzeer aanwezig zijn als in
elke cultuurverandering, minder in het licht werden gesteld. Deze constanten
ontbreken evident in geen enkele verandering. Want wat zou een verandering
nog zijn als het niet een verandering is van lets? Zij maken dat al de wijzigingen der cultuur — hoe fundamenteel of revolutionair ze ook mogen wezen —
altijd binnen einzelfde menselijke geschiedenis vallen. Zij markeren meteen de
diepere zin van deze wijzigingen. Want het is duidelijk dat deze diepere zin niet
alleen kan liggen in de gerichtheid van een bepaalde etappe naar een volgende.
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Het kan dan ook de denkende mens — ook een zeer historisch denkende — niet
bevredigen „(d'avoir) repere les deux poles, celui qui se couche, celui qui se
leve" (11 ). Te meer daar een inzicht, althans een zeker inzicht, in het wezen der
geschiedenis als zodanig, ontegenzeggelijk hoort tot de constitutie van deze
geschiedenis zelf, die nu eenmaal een geschiedenis van denkende mensen is.
Aileen een dergelijk inzicht kan de historie een transcendentele openheid geven
die zeker niet gevonden wordt in haar louter horizontale ontwikkeling. De
eindeloosheid dezer ontwikkeling vervangt niet de oneindigheid waarmee al het
eindige noodzakelijk geconfronteerd wordt. Het hoort mede tot de taak van een
filosofie der cultuur, aan te tonen, hoe verder ook weer het bewustzijn van
deze transcendentie — die alleszins te mysterieus is en ook te werkelijk om zich
in een rationalistische idie claire et distincte te laten vangen — nergens anders
dan in deze geschiedenis tot stand komt, en hoe het zich door al de wendingen
der geschiedenis heen constant verdiept, niet het minst door zich zijn historische
ervaring omtrent zichzelf ten bate te maken. Ook dit lijkt ons te horen tot de
waarvan we met de auteur veilig kunnen aannemen dat ze constitutief is voor de nieuwe tijd. Is het een kritiek op dit boek, dat het deze aspecten
slechts impliciet tot gelding laat komen? Neen, want niemand kan alles ineens
doen, en Henri Van Lier — we kunnen er gerust op zijn — is zeker geen auteur
die reeds alles gezegd heeft wat hij te zeggen heeft.

BUITENLANDSE
KRONIEK

Damaskus,
stad der moskeeen
G. DE JONG S J.

AMASKUS is een rustiger stad dan Beyrouth. Het helse lawaai dat de
D
claxonnerende auto's van Beyrouth maken, hoort men hier niet; er heerst
meer tucht, meer organisatie. Hier moet een hoofdcommissaris van politie
heersen, die in het Westen zijn opleiding heeft gehad. De straten zijn schoner
en mooier, zelfs in oud-Damaskus. Het stadsplan, vooral in de nieuwe gedeelten, is grouts en royaal opgezet. Toch voelde ik een geestelijke druk, grater dan
in het bijna wet-loze Beyrouth. Is het de druk die aan iedere dictatuur kleeft?
Is het omdat Damaskus overwegend islamitisch is en de bevolking dus totaal
anders denkt dan wij in het Westen? Is het het gevael totaal vreemdeling te
zijn in deze anders doende en denkende omgeving? Toch zijn de mensen, met
wie ik in aanraking kom, vriendelijk en voorkomend. Ik vond ditmaal Damaskus
zelfs „zachter" dan de andere keren dat ik er verbleef. Vergeten wij niet, dat
Syrie en Damaskus nog maar heel kort geleden hun volledige onafhankelijkheid
(1945) verwierven en strijdend zich losgemaakt hebben van de Westerse overheersing. Voor Engeland, merkt men op, heeft men nog een zekere sympathie,
meer dan voor de gewezen mandataris Frankrijk.
Wat mij ook ditmaal vooral naar Damaskus getrokken had, was de geschiedenis van de apostel Paulus. Welke christen weet niet, dat er in Damaskus
een Rechte Straat is ? Wie heeft nooit van Ananias en Judas gehoord ?
Die Rechte Straat liep, ook in Paulus' tijd, heel Damaskus door, van oast
naar west, had een lengte van anderhalve kilometer en een breedte van 25 meter,
en was aan beide zij den afgezet door portieken met kolommen. Ook thans is
het nog een lange straat, uitlopend op de oostpoort, de Bab Charqi. Deze poort
is een der Romeinse poorten van Damaskus, in latere tijd meermalen gerestaureerd. Oorspronkelijk waren er drie brede doorgangen aan; twee ervan zijn
thans dichtgemetseld. Hier de stad verlatend volgen we links de weg langs
de stadsmuur en komen spoedig bij een verzameling van begraafplaatsen van
allerlei soort christenen. Het landschap is er dor en droog. De eerste christenen
hielden ervan, in de buurt van heilige plaatsen begraven te warden en zo bevinden wij ons spoedig voor een ijzeren deur, die toegang geeft tot een kleine
zandige ruimte, waarop een klein kerkje staat, de plaats waarvan de overlevering
zegt, dat Saulus er de verschijning van Jesus heeft ontvangen. Een schilderij
boven het altaar brengt de geschiedenis in beeld. Op hetzelfde terrein bevindt
zich echter een grot, waarin men langs een stenen trap afdaalt, en waar Paulus
enige tijd vertoefd zou hebben, mediterend en zich voorbereidend op zijn
Uit een binnenkort te verschijnen boek over Israel en het Midden-Oosten, Waar
Gods Voeten gingen, door G. de Jong S.J., Romen en Zonen, Roermond, Maaseik.
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apostolaat. De christenen uit Damaskus brachten hem hier in het geheim eten
en wat hij verder nodig had. Is hier misschien „het Arabie", waar hij drie jaar
in zou vertoefd hebben ? . . . . (Gal. 1 : 17).
Langs een smal eenzaam wegje komen we na dit bezoek op een bredere weg.
We lopen weer langs de stadsmuur, tot we komen voor het z.g. „Venster van
Sint-Paulus", een nieuw-aandoende poort uit .blokken natuursteen opgetrokken,
enigszins gelijkend op een Egyptische pyloon, thans een orthodox heiligdom.
Hier zou de plaats zijn waar Saulus, die zijn nieuw verworven geloof terstond
was gaan verkondigen en derhalve gezocht werd, uit een venster in de nacht
was neergelaten. Op stadsmuren bouwde men \Tail( woonhuizen, zoals we het
nog, iets verder, kunnen zien.
Na de verschijning des Heren werd de blinde Saulus de stad ingeleid „aan
de hand". Bracht men hem terstond naar het huis van een zekere Judas in de
Rechte Straat? .... En wie deed dit?.... Vast staat, dat een zekere Ananias,
die, als men door de Bab Charqi de stad inkomt, in het eerste het beste straatje
rechts woonde. Dit straatje liep en loopt bij na evenwijdig aan de stadsmuur, is
er vlak achter. Aan deze Ananias verscheen Jesus eveneens en gaf hem opdracht
naar Judas in de Rechte Straat te gaan, Saulus te dopen en hem, de handen
opleggend, het gezicht terug te geven. Dat huis van Ananias bevindt zich nog in
het straatje. Dit werd in de loop der jaren opgehoogd, zodat men nu langs een
trap in het kapel geworden huis kan afdalen.
In deze dagen zwerf ik veel in Damaskus rond, alleen, of met een Nederlandse vriend die Arabisch spreekt en de streek al jaren kent. Meestal ga ik
alleen. In die dagen leer ik — wat ik eigenlijk wetend vergeten had — dat je
remand niet tot je roept door je wijsvinger dikwijls naar je toe te bewegen,
gelijk men dat in het Westen doet; zoiets kan, vooral t.o.v. vrouwen, moeilijkheden geven; dat je, zittend in de stoeltjes van een Arabisch cafe, de jongen
van 9 jaar die met glazen ijswater daartussen rondloopt, keurig gekapt en in
een hagelwit colbertje, niet, ook niet met een vinger op zijn arm, moet aanraken; ook dat geeft geheel onvoorziene moeilijkheden; dat je, zoals boven
gezegd, beter Engels of Deens kunt spreken dan Frans; dat je nooit je paspoort
thuis moet laten, óók niet als je voor de zoveelste keer aan dezelfde bank, aan
hetzelfde loket, bij dezelfde meneer komt om geld te wisselen. Je bent vreemdeling en Syrie is een onafhanklijke staat geworden; dat je erg voorzichtig moet
zijn met het eten van geschilde droge pinda's, die steeds je Syrisch biertje
vergezellen; ze maken je dagen lang ziek en slap, kluisteren je aan je kamer,
maken je ongeschikt en beangst, zelfs voor de kleinste wandeling . . . . En ook
hier weer die schoenpoetsers en meisjes met loten; en jongetjes met kammetjes
en chicklets. En ook weer het gebedel. De Arabische vader moet het hem
geboren kind accepteren. Doet hij dat niet, en is moeder te arm of te zwak om
het kind te voeden en op te voeden, dan brengt ze het naar een adres, b.v. naar
Zusters, of naar „Nuqtat al-Halib", „Droppel-Melk-Vereniging", waar het
verzorging en vrij melk ontvangt. Een door de stad of regering uitgegeven boekje vertelt, dat er in Damaskus niet minder dan 27 weeshuizen zijn, benevens nog
een speciaal huis voor vondelingen. Maar die jongetjes worden jongens en
mannen, die kleine meisjes grote meisies. Ze moeten allen door het leven, vandaar de vakken: bedelaar en bedelares, schoenpoetser en lotenverkoopster.
Het is een interessant leven in Damaskus. Het is een kaleidoskoop die je vanalles voordraait. Als ik op een middag door Oud-Damaskus wandel, door het
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christelijke gedeelte, valt mijn oog op een pierement oftewel draaiorgel, dat
echter naderbij een lijkwagen blijkt te zijn, die gereed staat om zijn droeve last
naar het kerkhof te brengen. Blanke, corpulente engelen van hout, in hel gekleurde hempjes gestoken, zitten boven op de vier hoeken. Na een goed uur is
de lijkstoet wel opgesteld. Er tussendoor gaan is niet aan te raden, dus: wachten
achter het hek van het huis waarin ik mij bevind. Kom je buiten het hek, moet je
meelopen. Een tambour-maitre met stok en zilveren knop gaat met gematigd
bravour in uniform voorop; daarachter komen akolieten in paarse toga's en met
stool, grote kruisen dragend, die met spichtige bloemen rijkelijk bestoken zijn.
Dan volgen . . . . een bisschop en vele priesters, en daarachter de treurende bevolking. Terwijl ik achter mijn hek dat alles sta te bekijken, is een jongeman
voor een open raam van een krothuis tegenover mij, bezig zijn toilet te maken.
Zijn oosters-behaarde borstkas wordt daarbij door de kam ,niet vergeten . . . .
Het hole begrafenisgebeuren was een combinatie van lawaai, kleur, plechtigheid
en oosterse vroomheid.
Vanzelfsprekend bezoek ik de voornaamste van de ongeveer 250 moskeeen
die Damaskus rijk is, de imposante Moskee der Omajjaden. Damaskus is voor
driekwart muzelman. Gaande over de overdrukke soekh (marktstraat) Hamidije,
komt men ten slotte voor de resten van de oude triomfboog, die in lang vervlogen tijd toegang gaf tot de tempel van Jupiter Damascenus. Drie zuilen van deze
triomfboog zijn ten dele nog over. Een stoep van enige treden ga ik op en kom
op een voorplein waar zich vooral boekwinkels bevinden. Dit voorplein ligt voor
de eigenlijke moskee. We trekken nu volgens voorschrift onze schoenen uit en
betreden op onze kousen het terrein van de eigenlijke moskee. Deze grote, open
ruimte, groats en wijd, is geheel omgeven door een zuilengang; achter de booggewelven bevinden zich de kamers en ruimten voor de studenten. Aan vele moskeeen zijn nl. scholen, soms zelfs een universiteit verbonden.
De moskee zelf is bekroond met drie machtige koepels, een ten Oosten, een
ten Westen, een in het midden. Vervolgens is de moskee nog drie prachtige
minaretten rijk, speelse bouwwerken, witte slanke vingers die ,naar de hemel
wijzen. Een daarvan beklimmen we, een achthoekige, waar, op het hoogste punt,
een grote bal met de wassende maan is aangebracht. De moskee bevindt zich aan
de zuidzijde van het grote plein. Waarschijnlijk stand eens op die plek een heidense tempel, en later, omstreeks 400, een kerk of basiliek ter ere van Sint-Jan
de Doper, wiens hoof d, naar men zegt, er thans nog bewaard wordt. Zij heeft
een lengte van 133 m en een breedte van bijna 40 m. Twee riien Korinthische
zuilen verdelen ze in drie beuken, machtige kolommen, die ronde bogen
dragen, waartussen weer nieuwe kleine kolommen ook door bogen met elkaar
verbonden zijn. Op het uitgestrekte plaveisel zitten, hier en daar verspreid, op
matten, kleedjes en tapijtjes, mannen en vrouwen, en verrichten er hun gebed.
Vanuit de gewelven en ook tussen de bogen hangen de moskeelampen af. In het
midden, rechts, bevindt zich een klein bouwwerk, een tempeltje gelijk, weer
met zuiltjes, en ook weer met een koepeltje afgedekt. In dit kleine monument,
met verguld hekwerk opgeluisterd, wordt, zegt men, St.-Jan's hoofd bewaard. En
we vertelden nog niet eens iets van de prachtige mozaieken, landschappen voorstellend, die hier en daar tegen de wanden zijn aangebracht.
Deze moskee draagt de naam van Omajjaden-moskee. Kalief el-Walid in 708,
uit de dynastie der Omajjaden, naastte de basiliek van Sint-Jan en richtte haar
tot moskee in, tot „glorie van zijn geslacht en de stad Damaskus".
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Onder de indruk van al dat grootse en weidse verlaten we het bouwwerk en
zoeken onze schoenen weer op.
We spraken reeds enige malen over moskeeèn. Een moskee (mesdschid) is
„een plaats van aanbidding". Zij heet echter „dzjarni" als er vrijdags plechtig
een godsdienstoefening wordt gehouden en gepreekt. Bij een moskee ibehoort
gewoonlijk een hof, vaak met bomen en bloemen beplant en in de rondte afgezoomd met een smalle geplaveile arkaden-gang. Een bran, soms een klein waterwerk, kunstzinnig aangelegd, (zoals bijv. in Tekkije) bevindt zich in het midden, en dient voor de rituele wassingen der bezoekers. Vervolgens staan er nog
een of meer minaretten bij, slanke, spichtige torens, met een omgang bij na aan
de top. Vanaf deze toren roept de muezzin (gebedsroeper) de gelovigen op,
Allah to loven. Een moskee vanbinnen is een open zaal, de vloer meestal bedekt
met matten en dunne Oosterse tapijten. Een grote nis (Mihrab) is in de muur
gebouwd en geeft de gebedsrichting naar Mekka aan (Kibla). Naast deze gebedsnis bevindt zich gewoonlijk de kansel (mimbar) voor de preek. Lampen,
soms zeer kunstvolle, hangen van het hoge plafond of uit de gewelven neer.
Omdat menselijke figuren of symbolische voorstellingen in de Islam verboden
zijn, zoekt men de decoratie van de moskee vooral in het ornament (Arabesken)
en in fraai gestyleerd Arabisch schrift. De predikant draagt de naam van
„chatib", de voorganger die van „Imam", de gebedsroeper, zoals reeds vermeld,
heet „muezzin".
Wat mij, na Paulus, deze keer het meest naar Damaskus getrokken had, waren
het Nationale Museum, de schatten van Mari en Doera. Ga er vroeg in de
morgen heen, u kunt dan tevoren de beroemde Tekkije, als u wilt een kunstzinnig logement voor Mekka-gangers, bezichtigen. Soliman de Prachtlievende liet
het in de 16e eeuw bouwen. Het is eigenlijk een klein park waarin dit gebouwencomplex ligt. Het is goed onderhouden, met een mooie vierkante vijver
voor de rituele wassingen in het midden. Een kleine moskee hoort er bij, en vele
lage bijgebouwen liggen in de rondte, thans dienend tot een soort legermuseum.
Een monumentale koepel dekt de hoofdbouw; de twee puntige minaretten ernaast zijn in Turkse stijl. Die bijgebouwen waren eenmaal de vertrekken voor de
doortrekkende pelgrims, mitsgaders hun keukens. Elk van die ruimten bezit een
schoorsteen en is afgedekt met een klein koepeltje; boven de deuren zit fraai
Damasceens plateel. Hoe heerlijk rustig is het in deze omgeving.
We steken na het bezoek aan de Tekkije de .brede straat over en staan voor
het Syrische Nationale Museum. We treden binnen en beginnen onze heerlijke
tocht, dwalend van zaal tot zaal, genietend van al het rijke antiek dat de zeer
grijze oudheid van Syrie en de nieuwe oudheid van Griekenland en Rome
gewrocht hebben en dat daar is samengebracht. In de hal waarlangs we het
museum betreden, wordt onze aandacht reeds gevraagd voor de prachtige, kleurrijke mozaiekvloer uit de Byzantijnse tijd en voor de grote mozaIekvlakken op
de wanden uit de Romeinse tijd, uit Dzjebel Druze hierheen gebracht. Ze
stellen ons de wijsbegeerte, de rechtvaardigheid en de opvoeding voor. Zoals
gezegd, ons trekken echter vooral Mari en Doera (Doera Europos).
Mari was eens een grote stad gelegen aan de Midden-Eufraat, en Doera lag
er even boven. Mari heet thans Tell Hariri, en omdat „tell" ruinenheuvel betekent, is het duidelijk dat dit thans een plaats van de archeologische wetenschap
is en geen uitgaansstad. Mad is een der oudste steden van de wereld, zeker vijf-,
misschien wel zesduizend jaren oud. Daar speelde zich eens een stuk van de

DAMASKUS, STAD DER MOSKEEEN

1033

geschiedenis van de wonderlijke Sumeriers of en later van de Babyloniers. De
stad werd telkens verwoest en weer herbouwd (tell !) en werd voortdurend door
allerlei Oosterse potentaten belegerd. De ene dynastie na de andere maakte zich
van de stad, zo gunstig bij de Eufraat en tussen Middellandse Zee en Perzische
Golf gelegen, meester. Semieten, als de bekende koning Sargon, volgden op de
Sumeriers. Er ontstond een sumerisch-babylonische beschaving. Er bevonden
zich paleizen, er waren tempels, er waren scholen. De terugvinding van dit
Mari had eerst in 1933 plaats, toen er toevallig een beeld met inscriptie gevonden werd. Dit was het begin van de interessante opgravingen van deze
Midden-Eufraatse metropool. Een Fransman, Andre Parrot, leidde die opgravingen en de buit werd tussen het Louvre te Parijs en het museum van Aleppo,
in Noord-Syrie, verdeeld; wat na 1951 gevonden werd, bleef in het land en
kwam naar het Nationale Museum te Damaskus. Men is hier zee bedreven
in het restaureren.
We betreden nu de zalen, aan Mari gewijd, waar we onder de vele herstelde
kunstschatten, tussen veel ander moois, o.a. kunnen bewonderen: een groot
albasten beeld van Itur Sjamagan, een koning van Mari. Het stelt een korte,
brede man voor, de handen op de borst samengevouwen, met grote, wij de,
zwarte ogen, een afhangende baard en het stereotype kale hoof d. Een lijfrok van
dikke schapenwollen opnaaisels draagt hij, van de oksels tot iets boven de
grond. Daar staat vervolgens, of beter zit, Ur-Nina, de grote zanger, met de
welige haardos. Zijn ogen zijn eveneens wijd geopend; hij lacht, hij heeft een
eigenaardig, poffend beenkleed aan. Dan volgen meerdere kleine albasten beelden, die eens in de tempel van Ischtarat hebben gestaan. Ze vertegenwoordigen
daar leden van de koninklijke dynastie en hoge autoriteiten, als Salim, 's konings
broeder, Misqurru, een gouverneur, Siwada, de hofmeester. Ze dragen alien de
Kaunakes, de ruige lijfrok met de brede opnaaisels. Bij al deze beelden zijn de
handen devoot op de borst samengebracht en de wijd open ogen met lazuursteen ingelegd. De kleuren van die beelden zijn alle verschillend, licht paars,
danker- en lichtbruin, wit. Wat die beeldjes eigenlijk in die tempels deden? .. .
De vrees voor de goden, en de hoop dat deden hun genadig zouden zijn, brachten
de mensen er toe, altijd onder de ogen der goden te willen zijn. Daarom lieten
zij van zichzelf beelden maken, die hen voor de godheid vertegenwoordigden.
Als we deze stenen gestalten aandachtig bekijken, komen we tot de overtuiging, dat het gelijkende portretten moeten zijn: hun gelaatsuitdrukking is te
persoonlijk, te individueel. Kunstenaars bij de gratie Gods moeten het geweest
zijn die zulke gelijkenissen konden maken. De ene figuur is kaalhoofdig, de
andere kijkt blijmoedig; de een heeft een vol, de ander een mager gezicht.
Er zijn biddende en offerende figuren onder, er zijn soldaten met en zonder
helm, er zijn muzikanten, slaven, heel de wereld van Mari is vertegenwoordigd.
Maar denken we nu niet, dat met de hier besproken plastieken de schatten van
Mari uitgeput zijn, o neen. Zie eens naar die kunstig bewerkte fragmenten van
parelmoer, naar dat uitgesneden ivoor, maar vooral: naar de diverse grote en
kleine kleitafels. Dat, en nog veel meer, vertegenwoordigt een hele beschaving,
die eerst de onderontwikkelde Semieten, zwervers zonder huis, ten goede kwam,
en later heel de mensheid.
In een ander zaaltje bevindt zich, gesloten in een glazen kastje, goed verlicht,
van enige centimeters hoogte, het oudste alfabet der wereld, althans zeker een
der oudste. Dit alfabet is op een smal, log, langwerpig kleitafeltje geschreven.
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De letters, in keilschrift, dertig in getal, staan vertikaal onder elkaar. Het werd
gevonden in het secretariaat van het koninklijk paleis te Ugarit, een zeer oude
stad aan de Middellandse Zee, thans Ras Schamra geheten. De letters staan in
dezelfde volgorde als die van het klassieke Phenicische alfabet, waaraan men dan
zijn eigen klinkers toevoegde. Zo begrijpen we, dat Syrie en het Damaskusvan-thans trots zijn, niet alleen op het bezit van dit kleitafeltje, maar vooral
omdat zij de wereld haar alfabet gegeven hebben.
Wij begeven ons, na dit interessante tussengerecht, naar het eigenlijke doelwit
van onze museumtocht: naar de synagoge van Doera, van Doera Europos. Daarvoor steken we een pleintje over, links van de grote hal, en komen voor de
reconstructie van een Joods heiligdom. De eigenlijke synagoge dateert uit 235
na Chr. Ze bestaat natuurlijk uit een gebedsruimte, maar er v66r ligt een open
plaats, met portieken van Dorische zuilen afgezet. Twee houten deuren of
poorten geven toegang tot de synagoge, de grootste poort natuurlijk voor de
mannen, de kleinste voor de vrouwen. Op de achtergrond van het interieur
bevindt zich de rijke „aroon" of Thorakast, aangebracht in de richting van
Jerusalem. Drie smalle stenen trapj es bevinden zich daarvO6r. Kleine groene
zuiltjes aan weerszijden, schragen een beschilderde boog, waarin we links in de
hoek de zevenarmige kandelaar afgebeeld zien, in het midden de Tempel van
Jerusalem, en rechts de geschiedenis van het offer van Abraham, met Abraham
zelf, Isaac op een zuil-altaar Emend, een ram onder hem, een wegvliegende
engel, en een tent boven in de rechterhoek. De wanden van de synagoge zijn
met prachtige, kleurige fresco's bedekt, rijk aan schakeringen, rijk óók door de
standen van de afgebeelde personen. Het zijn voorbeelden van oosterse wandschildering in een Romeins tijdperk. Op een na alle vermelden feit,en uit de
Joodse geschiedenis: de droom van Jacob; de uittocht uit Egypte; Mozes die in
de Nijl gevonden wordt; Mozes, die de stok zwaait welke de wateren van de
Rode Zee spliit; het verdrinken van de Egyptenaren; de profetieen van de
stervende Jacob enz. enz. Bekijk het fresco van het vinden van de kleine Mozes
eens! Middenop, beneden in het riet, staat een geheel naakte vrouw in het
water. Een kistje drijft naast haar op de vloed. Haar rechterhand wijst in de
lucht, in de linkerarm houdt zij een naakt kindje vast. Boven haar, op een rij,
staan geklede slavinnen. Een ervan draagt een schenkkan en een schaal, een
andere houdt een parfumeriekistje voor de Borst. Geheel links bevindt zich
Maria, Mozes' zuster, die haar moeder, de „toevallig" aanwezige Joodse vroedvrouw, haar broertje overhandigt. Het geheel is in lichtgele toon gehouden met
een geel-bruine achtergrond. Rechts en links boven hen hangen witte en groene
opgetrokken draperieen.
En bezie óók het prachtige fresco eens, waarop Mazes over de Egyptenaren
zijn doodbrengende staf uitstrekt. De overheersende toon hier is rood-bruin, dus
warm. Mozes en Aaron, staande op een droog pad, staan in het midden, in witte
klederen; Aaron is forser afgebeeld dan Mazes. Ter rechterzijde bevinden zich
de Israelieten, voorop staan de krijgers met ronde beukelaars en lansen; links is
de zee, waarover Mozes zelfbewust zijn stok uitsteekt. Erin zwemmen, in allerlei
wanhopige houdingen, de verdrinkende Egyptenaren. Twee handen, de handen
van God, komen boven uit de wolken te voorschijn. Waarschijnlijk beoogde de
kunstenaar met deze uitgebreide armen aan te geven, dat God zijn yolk „met
sterke arm" uit Egypte voerde.
En bekijken we óók nog even het fresco, Mozes voorstellend, die water uit
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een bekken laat ontspringen. Het bekken lijkt een grote pan. Daaruit komen
beken gekronkeld die naar tenten stromen, in de rondte afgebeeld. Voor iedere
tent of houten huisje staat in orante-houding, een van Jacobs zonen, terwijI in
het midden boven, weer een zevenarmige kandelaar zich bevindt, geflankeerd
door twee rechte kandelaars. Interessant is het dat twee zoons van hun tent
verwijderd staan. Zijn het Levi en. Simeon, die volgens Genesis 49, in Israel
„verstrooid" zouden worden ? . . . . De tinten van dit fresco zijn weer overwegend geel en bruin, met veel donkerblauwe vlakken aan de kanten.
Het is onmogelijk hier alle fresco's te bespreken: ze verhalen de hele geschiedenis van het Joodse yolk. Alle tezamen vormen ze een groot, weldadig kleurenspel, waarop men niet uitgekeken komt en waarvan men moeilijk kan scheiden.
De invloed van de nieuwe tijd is niet te ontkennen. Al die mensenfiguren,
weelderig incarnaat, en met weelderige klederen bedekt, doen ons de invloed
van het speelse Griekenland en Rome van die dagen onderkennen. En dat in een
Joods bedehuis, waar het „gesneden beeld en gelijkenis" een gruwel was. Deze
ruime geestesgesteldheid werpt ook Licht op het Leven van de eerste christenen,
die soms heidense personen en voorstellingen naar hun christelijke ideeen wisten
om te buigen. Van de zonnegod Helios b.v. werd de Christus, het „Licht van
Licht", het „Licht der mensen", gemaakt met een stralenkrans om het hoof d.
De Romeinse katacomben en graven kunnen u meer ervan vertellen.
Als we dankbaar het koele museum verlaten en we ons opnieuw bevinden op
de zon overgoten hete weg, richt al het gewoon-menselijke zich in ons weer op:
we merken dat we oververmoeid zijn, dat biitanken meer dan broodnodig is, dat
ons fototoestel als een kei zo zwaar is, kortom dat het ondragelijk heet is. Het
geestelijke, zo juist genoten, had het stoffelijke van ons verdoofd, niet van ons
afgenomen. Zo trokken we een cafe, een waar koffiehuis, binnen, vol mannen,
triktrakkend met kinderachtig kleine dobbelsteentjes, zuigend aan de Lange gekleurde steel van de waterpijp, de chiboek, waarvan de glazen buik op de grand
naast hen staat. Van tijd tot tijd bobbelt het water daarin op. Ik vind nog net
een stoel. Ook ik drink de zwarte hete koffie. Het is even over twaalf en ik
vraag me af, of het een Arabische koninginnedag is: al die niets-doende mannen
in wit overhemd. Een kelner met een page met kooltjes vuur loopt tussen hen
door. Met behulp van een klein tangetje deponeert hij hier en daar een bencdigd
kooltje op de tabaksaltaartj es naast de glazen flessen.
Waar zijn de vrouwen ? . . . .
De Islamitische maatschappij is een maatschappij van mannen. Maar is dit
helemaal waar ? . . . . Er zou over de vrouw in de Islam een heel boek, ja boeken
te schrijven zijn. Maar zou er ooit een klaar komen? .... Het onderwerp is
buitengewoon moeilijk. De Islam toch is een heel grote lappendeken, die zich
uitstrekt van Marokko tot Indonesia, die dus allerlei volkeren bedekt en vanzelf
behoren daartoe eveneens de vrouwen. Maar al die volkeren, heel de „umma",
of Arabische geloofsgemeenschap, heeft dezelfde Koran als wetgevend richtsnoer, en deze leert „dat de man superieur aan de vrouw is, vanwege zijn kwaliteiten waardoor Allah de een boven de ander heeft geplaatst". Toch bekleedt de
Islamitische vrouw in deze wereld, waarin godsdienst en maatschappij een zijn,
een eigen, niet te onderschatten en belangrijke positie. Vanuit haar binnenkamers, vanuit haar harem, vanachter haar sluier als zij buiten is, bestuurt zij die
hele wereld, ja 66k haar heer-echtgenoot. Ik zeg binnenskamers, harem en sluier,
en dat is gOed gesproken, want onder deze omstandigheden leven nag miljoenen
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Islamitischen. Maar er is 66k voor de Islam een nieuwe tijd aangebroken, machtig en opdringerig, die de vrouw uit haar verborgen-zijn trekt, haar van haar
sluier ontdoet en haar een Parijse jurk, min of meer, maar vooral meer, gedecolleteerd, ten geschenke geeft. De Arabische vrouw van deze tijd wil Westers
doen. Ik denk aan Turkije en o. a. aan foto's van een recente keizerlijke bruiloft
in Perzie. Zijn het geen westerse vrouwen? . . .. En dan kan de Koran zeggen:
„O Profeet, zeg aan uw echtgenoten, aan uw dochters en aan de vrouwen van de
gelovigen, dat zij zich met sluiers bedekken . . .", maar de muzelmanse vrouw
wil dezelfde vrijheid genieten als de vrouwen elders ter wereld. Men noemt dit
;,emancipatie". En zo zien we de Arabische vrouwen aan het studeren gaan, aan
kunst doen, verplegen in ziekenhuizen, onderwijzen in de scholen, aan athletiek
doen, zelfs deel van het leger uitmaken. De emancipatie is begonnen en, langzaam ( ?) voortschrijdend, zal ze de Arabische vrouwenwereld veroveren.
Er zijn nog overgangsvormen: een gesluierde vrouw, maar op modieuse schoentjes met hoge hakjes, waarin voetjes met fijne nylonkousen; een sluier, maar met
zulke grote mazen, dat hij klaarblijkelijk alleen dient om de charme van de
draagster to verhogen; maar over deze halfslachtigheid zal men gauw heen zijn.
Voor de Arabische vrouwenwereld is een nieuw tijdperk aangebroken, dat in
gedurfdheid, indien mogelijk, verder zal gaan dan de Westerse. Dan zal Soera
XXIV. 31 uit de Koran een leeg woord geworden zijn: „Zeg aan de gelovige
vrouwen dat zij haar blikken neerslaan, kuis zijn.... Laten zij haar sluiers over
haar boezems trekken".
Als ik in mijn hotel terugkom, hoor ik aan de receptie, dat in de grote zaal
iemand op mij wacht. Ik treed de weidse ruimte binnen en zie drie sneeuwwitte
verschijningen in lange kleren om een tafel zitten, een keffija op het hoof d; een
vierde is Westers gekleed. De laatste herken ik terstond: een landgenoot, in
Damaskus woonachtig, verbonden aan een Nederlands concern. Hij stelt me zijn
Syrische vrienden voor, welke kennismaking gepaard gaat met diepe buigingen
en wijzen op voorhoofd en hart. Ze spreken Engels en dit samengaan van
oosterse gebaren en een westerse taal lijkt mij een symbool van het naar elkaar
toe groeien van Oost en West.
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TONEEL IN ANTWERPEN

Overbodig applaus
C. TINDEMANS

de historische rel rond de betreurde Eduard Verkade indachtig,
m ISSCHIEN
was regisseur Luc Philips verontschuldigend angstig toen hij bij de aan-

yang van het K.N.S.-seizoen aankondigde dat hij voor Shakespeares De twee
Veronezen de gecompliceerde intrige in een Biedermeiermilieu wenste te situeren. Zijn eigenzinnige aanpak rechtvaardigde hij met de naieve opinie dat een
romantisch-lyrisch stuk zich in zijn verbeelding nu eenmaal steeds in dit speelszwierige tijdvak afspeelt. Aanvaardt men gewillig dit lyriserende argument, dan
blijft er in de keuze nog genoeg over om te beknibbelen. De dromerig onbepaalde, maatschappelijk onnauwkeurige impulsen waarmee de liefdesidylle in
dit thema wordt opgebouwd, zijn immers allesbehalve burgerlijk, integendeel
streng poetisch, voor een deel weliswaar louter formeel, maar als je ook maar
even op het sentiment ingaat, toch ook ideeel. Kan men de Biedermeier echter
zien buiten een burgerlijke maatschappij ? Nu verplaatste Philips het vage en
bewust-algemene beginsel der romantische liefde naar het politiek geconditioneerde plan. Een attractief kijkspelletje verkreeg hij daarmee wel en zelfs een
gestimuleerde interesse, maar het Shakespearewatermerk verlegde hij meteen van
het innerlijke naar het uiterlijke vlak. Wel moet men toegeven dat de echte
innerlijke waarden van dit niet zo beste stuk alleen voor filologen interessant zijn.
Zij kunnen met geestdrift wijzen op Silvia en Julia als penne-oefeningen voor
Rosalind of Portia; zij zien in Valentino's klimpartijen een repetitie voor Romeo,
en spitsen de oren als de held heel even Hamlets beroemde monoloog inzet.
Het ook scenisch weinig intelligente stuk wint het echter niet meer op de
intrige, die met horten en stoten verderstrompelt, zodat alleen een geraffineerde
regie met veel zin voor tempo en humor het ding nog redden kan. Daar juist
deze elementen uitbleven, was meteen het seizoen erg ongelukkig gestart.
De wonderdoenster van William Gibson is geen drama, wel een menselijk
document. De nogal naIeve Kellerfamilie, de bazige tante of het betweterig
zoontje blijven randfiguren, die het eigenlijke moment een mat kleurtje bijzetten. Het enige dramatische element is Ann Sullivans drillsysteem, uitgebeeld
in de geleidelijke gang naar het eerste resultaat. Tussen de begaafde onderwijzeres en het nog niet tot rede ontwaakte kind is geen dramatisch conflict mogelijk,
aangezien er geen menselijk contact ontstaat. Wat er aan incidenten vertoond
wordt, ontsnapt aan de menselijke synthese of aan onze denkfuncties; het blijft
essentieel ervaring, stof tot analyse. Wat het publiek voor onweerstaanbare
tragiek nam, is in werkelijkheid emotie en sentiment, zij het dan niet van het
goedkope soort, omdat Gibson op medelijden en menselijk begrip speculeert,
niet op sensatie.
De herinnering aan de commedia dell' arte is in Goldoni's Bettina alleen
nog in de personagenamen terug te vinden en deze clichés slaan dan ook een
tamelijk zwak figuur. Behalve onbenullig is Arlecchino nog onbetrouwbaar ook,
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maar Goldoni verontschuldigt deze karakterzwakheid omdat het lage volkje nu
eenmaal niet in staat is zich een rechte moraal te permitteren. Daarom valt
Pantalone karikaturaler uit, want hij behoort tot het kruim van Venetiè, hij is
koopman, wel een tikkeltje seniel, maar nog steeds zo mercantiel, dat hij meent
de eer van zijn beschermelinge Bettina te kunnen afkopen. Moraliteit is immers
niet meer een hinderende luxe, maar een maatschappelijk misverstand. Dit
ethisch crescendo wordt afgesloten door de markies als vertegenwoordiger van
de adel. Deze pleegt 'bewust een aanslag op de enige schat die de lagere standen
overgehouden hebben, hun eergevoel. Hij gebruikt weliswaar ook dukaten am
de bezwaren weg te rinkelen, maar het zit dieper. Waar Pantalone op zakelijke
gronden de moraliteit negeert, is de markies ten voile verantwoordelijk en stelt
hij bewust zijn oneerbare daad, omdat hij dat fundamentele menselijke gevoel
meent te kunnen vernietigen. Het enige gevaar voor de maatschappij is bijgevolg
de adel, en waar Arlecchino soepel is en Pantalone onwetend, is de markies
pervers. Dit is de boodschap van Goldoni en de betekenis van zijn theater in de
18e eeuw, en iedere Goldoniregie zou deze pamflettaire basis moeten proclameren. Dit gebeurde niet door regisseur Maurits Balfoort. Integendeel bracht
de nadrukkelijke persiflage van zowat alle personages kluchtige hilariteit in de
zaal over die toch wel erg domme meid, die nog zo ouderwets is haar persoonlijke eer boven alles te willen stellen. Hoewel het brave slot werd bijgehouden
waar de verleider gestraft en de deugd beloond wordt, nam de regisseur de
ethische opvattingen van de markies gedwee over en miskende hij Goldoni's
bedoelingen.
Wie in Een geschiedenis uit Irkoetsk door A. Arboezov, een eenzijdig, topzwaar en het systeem verheerlijkend patronage-exempei verwacht had, kwam
bedrogen uit. In plaats van een didactisch pamflet over de opvoering der produktiviteit, kregen we een liefdesromannetje, waarin levenslust, bezinning, ontroering en temperament handig werden vermengd. Deze kennismaking met het
huidige Russische theater bezat alleszins de charme van een nieuwigheid, maar
dxamatisch viel er niet zoveel aan te vangen met het besef dat de Sovjets tenslotte mensen zijn zoals wij. De levensbeschouwelijke maximes worden tam
uitgewerkt; een brave beeldenreeks wordt vernuftig gedirigeerd door een op het
randje of melodramatisch koor, dat in zijn commentaar ontwapenend-naieve
opzettelijkheid spuit; de finale tendens, waar het ondanks alles toch om te doen
is, raakt vlugvlug geformuleerd, zodat ieder met de netjes verkapte moraal
huistoe kan.
Positief poneert Maxwell Anderson in Jeannie d'Arc dat het Godsbesef van
de mens niet geschokt kan warden door het kwaad dat ons in deze wereid
omringt. Negatief impliceert hij een uitgesproken personalisme, waarvan de
consequenties buiten dogma en kerkelijkheid vallen. Voor een drama is het een
voordeel dat de omschrijving van het thema niet volkomen uitgewerkt is, maar
tevens een nadeel wijl precies daardoor de voile omvang van het probleem niet
tot het publiek (en in dit geval beslist niet tot de spelers) doordringt.
Naar mijn gevoel is het trouwens zo dat het Jeannemotief alleen als raamvertelling is aangebracht, wat bevestigd wordt in het samenvallen van het probleem
der hoofdactrice met Jeannes scrupules. Pirandello werd alweer opgecommandeerd om de technische realisatie te verantwoorden. Inderdaad wordt er bij open
doek geimproviseerd en raken we met het drama vertrouwd op een repetitie.
De zuivere Pirandelliaanse eis, het leven als spel te ontmaskeren, valt hier echter
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samen met het credo dat het spel zelf het leven is geworden en de schijn werkelijkheid. Daardoor is het niet langer een louter artistieke ommekeer, het is een
wereldbeschouwing vol optimisme. De Jeanneproblematiek is onze problematiek; de wereld is veranderlijk, de mens niet. God is nog steeds de leidende
kracht in het leven, de wereld is nog steeds even boos. leder wordt er telkens
weer voor zijn absolute verantwoordelijkheid geplaatst. Regisseur Luc Philips
bracht met dit stuk het enige gave theaterthema van een hol seizoen.
Daarmee werd de geleidelijke aftakeling van de Antwerpse K.N.S. bevestigd.
Individuele aanleg, uitzonderlijk talent, autonome durf en de zeldzame moed
om persoonlijke avonturen in de wereld van het theater te ondernemen, het zijn
allemaal deugden die onze acteurs losjes wegwuiven. Ook dit jaar verlaten de
laatste individualiteiten de schouwburg voor Nederland of de BRT; de Studio
Levert alleen maar braaf gedisciplineerde scholieren af; de directie wijst met
leedvermaak naar de kassa. Gezag, persoonlijkheid en ambitie, artistiek inzicht
en doordachte theaterpolitiek zijn bij onze directeur onvindbaar. Regie is in
handen van mensen die gewillig en mak de hun opgelegde taak uitvoeren en
nergens stout opkomen voor een suggestieve aanpak, een intelligente visie of
een niet alledaags experiment; men is al tevreden als het temperament niet stokt
en de erg storende hiaten uitblijven. Men hoedt zich voor artistiek fatsoen en
durvende concurrentie. Men speurt naar thrillers of droomstukken, waarin het
zalige publiek verder soezen kan in het zalige besef dat hier alles opperbest
marsjeert.
Tussen de opdrachten die niet als Nationaal Toneel voor het hele Vlaamse
hinterland zijn bestemd, valt er nauwelijks van enig relief te gewagen. Hoe oprecht Diego Fabbri ook tegenover zijn thema in Het teken van het vuur mag
staan, mij lijkt de dramatische verdienste erg schraal. Een nogal hachelijk motief
als de apostolische opdracht der JezuIetenorde in een vorm wordt gegoten die
door een oogverblindende grilligheid alleen maar de hulpeloosheid en de onbeholpenheid der behandeling camoufleert. Dubbelzinnige personages en apodictische bravourtirades worden in een dikke nadrukkelijkheid gedompeld en de
atmosfeer kunstmatig aangedikt, enerzijds met politieke geheimzinnigheid die
dan achteraf mystieke vonken moet slaan, en anderzijds met politionele alledaagsheden die culmineren in een vrouwensolo als illustratie der hopeloze leegte
van elke niet-christelijke levenswandelaar. Als het nu niet over voor christenen
gewichtige thema's ging, zou ik het hele onding luchtig weglachen, maar nu
sommige heren gepoogd hebben deze niet te redden melodramatiek tot een
christelijk Brechtiaans geinspireerde methodiek op te blazen, past een luidruchtig
protest.
Met het geval van Kardinaal Mindszenty als uitgangspunt, heeft Bridget Boland in De gevangene geprobeerd de onmiddellijke aanleiding te verwijden tot
een fundamentele confrontatie tussen vrijheid en dwang. Zij is daarin niet geslaagd omdat de gewetensproblematiek geen generalisering toelaat, noch aan
deze noch aan gene zijde, en waar het diepere besef ontstaat van bewuste tekortkoming door eigen dwaling en de essentiele tragiek beklemmend wordt, blijft er
geen spoor van enige algemeenheid. Bovendien zijn de flitsen van zelfzucht, van
controleverlies en ijzige beheersing, van trots en zelfverloochening essentieel
inwendig, niet omdat de auteur dat zo wil, maar omdat de psyches dat eigen.
Zij zijn asociaal en introvert en de commenterende dialogen die zij ons gunnen,
zijn de echo's op hun steekspel, zodat de toeschouwer telkens reacties te aanho-
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ren krijgt, waarvan de prikkel hem wordt onthouden. Interessant blij ft het wel,
maar het is een denk- en geen speeldialoog.
Appartement te huur van de Vlaming Jozef Van Hoeck start als een doodgewoon theaterhuwelijksconflict. Een vrouw-met-een-verleden, plus de echtgenoot
die met het heden niet opschiet omdat hij van het verleden te weinig afweet,
ontmoeten elkaar, botsen en gaan weer uiteen, mischien met winst, in ieder
geval met een verschoven perspectief. Uit het incident ontstaat een principiele
confrontatie, uit het conflict resulteert een oplossing, uit de reacties is een kans
op nieuw geluk geboren. Het complexe levensgevoel der vrouw, haar pathologische zelfontmaskering, haar motivering der bekentenis lijken primair, maar in
wezen zijn ze grandioos menselijk zowel in effect als in uitvoering. De biecht
wordt haar een vitalistische noodzakelijkheid waarbij de medespelers op de
achtergrond raken. Dit morele masochisme wordt systematisch geintensiveerd en
weer teruggedrongen, maar als het niet langer meer te verdragen crisismoment
plotseling de rangorde van het probleem naar het ethische en het existentiele
verschuift, openbaart Van Hoeck een thematiek die in de internationale motievenscala beslist niet folkloristisch aandoet.
Herman Teirlinck pakt in De fluitketel de negatieve principes aan die de
leden van onze hedendaagse maatschappij samenhouden. Tegenover deze editoriale aanklacht stelt hij het positieve kwartiertje van Prof. Patenier. Tegenover
de bloedige vernieling van zoveel waardevol leven, projecteert deze de echte
menselijkheid, plant terug in het midden de elementaire levensbezinning en predikt de onaantastbaarheid van het menselijk geweten als voorwaarde tot een
bewuste en zinvolle toekomst. Teirlinck is er echter in geslaagd deze oprechte
waarheden vals en belachelijk te doen klinken in stoute boutades, in meetingslogans en in langdradige spreekkoortjes. De oorzaak der ontreddering der huidige
jeugd voert hij koelbloedig terug op de emancipatie van de vrouw, zodat sociale
verantwoordelijkheid de kiem is van sociale onverantwoordelijkheid. Als het
probleem niet zo belangrijk was, kon je er onbedaarlijk om lachen en bedenken
dat een minder vertroeteld dramaturg terecht nooit de gelegenheid zou krijgen
dergelijke nonsens te debiteren. Met geestelijke rijpheid, met filosofische volwassenheid, met existentiele verantwoording heeft dit stuk niets te maken. Over
deze humanistische frases elk afzonderlijk kan er wel iets fatsoenlijks gezegd
worden, maar ze deugen niet dramatisch, omdat ze eenzijdige monoloog blijven.
Aanvankelijk wordt deze monotonie nog wel eens gecamoufleerd in matig imponerende melodramatische colportagebrokjes, maar eens goed op dreef met zijn
motieven, mist hij iedere climax en het hele stuk verwatert in ijle declamatie,
zonder interesseprikkel, zonder vat op het publiek, zonder dramatische originaliteit, zonder theaterwaarde.
Omdat Walter Tillemans niet akkoord kon gaan met Manuel van Loggems
bewerking van Lumen — Het been door Willem Elsschot, heeft hij voor een
nieuwe versie gezorgd. Hij verweet de eerste tekst dat hij was opgevat, wel niet
als een folkloristische illustratie van lokale toestanden in de Vlaamse zakenwereld, maar toch te anecdotisch en te picturaal, zodat hij niet genoeg de menselijke
ondergrond liet zien van het wezen en handelen der personages. Tillemans wilde
niet het gewetensprobleem van Boorman in een klank- en kleurrijke taferelenreeks uitbeelden, maar het individuele complex inschakelen in het bredere
verband der maatschappelijke corruptie, waarvan Boorman alleen maar de exponent is. Van een intimistisch drama evolueerde de problematiek naar de sociale
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satire, van een toevallig fait-divers naar de demonstratieve casus. Niettemin
heeft ook Tillemans geen drama klaargekregen, wet een kroniek, en die was niet
eens homogeen: tussen de eerste en de tweede roman raken zowel de tijd als de
psychologie gehalveerd, zodat de satire verdwijnt en het exemplarisme plaats
moet maken voor emotionele empties, zelfs burleske episodes. Zowel de tekst als
de opvoering bleven onbevredigend, wat uiteindelijk alleen maar als argument
kan Belden voor de onaantastbaarheid van Elsschots epische essentie.
Misschien was het uit waardering voor de werking van het Elckerlycgenootschap, dat de Brusselse K.V.S. de premiere van Ibsens Spoken in deze zaal gaf.
De actualiteit van dit drama is definitief voorbij, maar de behendige bouw van
het conflict, de geraffineerde dialogeringskunst, de compromisloze psychologie
en de tijdeloze agressiviteit van de auteur leverden nog voldoende interesse op.
Ook de andere K.V.S.-beurten, H. Wouks Muiterij op de Caine, door regisseur
Jo Dua razend snel en effectvol in relief gezet, en Molieres De Vrek, een shownummer van Nand Buyl, verhoogden het prestige van deze troep. Calderons
L'Alcade de Zalamea door het Theatre de l'Alliance bleef een lome uitbeelding
zonder tempo en eigen visie, maar het Theatre National de Belgique diende met
veel verve en zowaar nog aanvaardbare romantiek de faam van het franstalig
toneel in Rostands Cyrano de Bergerac. H. Pinters De Huisbewaarder, een
priverisico van Julien Schoenaerts en een stel waaghalzige collega's, kreeg geen
echo bij het nog wat onwennige publiek, maar behoorde niettemin door de
gaafheid van de interpretatie en het toneelbeeld tot de grote avonden. Nederland vaardigde Ensemble of met P. Chayefsky's De Tiende Man in een overrompelende homogeniteit en het Rotterdams Toneel met een ondanks de gezellige geheimtaal niet gewaardeerde Jenuzie door R. de Obaldia, ter-wijl deze troep
het seizoen afsloot met een grootse en indrukwekkende Koning Oidipoes van
Sof okles.
Het N.K.T., dat na een paleisrevolutie zonder talentverlies resoluut volprofessioneel ging doen, struikelde aanvankelijk over de al te hoge bedoelingen. De
opening van het seizoen viel samen met de inhuldiging van een nieuwe zaal en
de creatie van Altijd vrijdag van hun Vlaamse huisauteur Piet Sterckx. Al dit
nieuwe samen was blijkbaar te veel voor de tere schouders. De drukke opkomst
van een mondain auditorium, de sfeer van een beloftevolle toekomst en de aangekondigde gastbeurten van een hele schaar buitenlandse regisseurs konden niet
beletten dat de premiere een verschrikkelijk fiasco werd. Hoewel zijn werkstuk
kennelijk overhaastig was aaneengelijmd, manifesteerde Sterckx toch dat hij
onverstoorbaar en van werk tot werk zelfzekerder voortgaat met zijn eigenwiize
adaptatie van de absurde buitenlandse modellen. Maar het prettige en innemende verhaalskelet werd aangetast door de holle, journalistieke pointes met een
zwaaropdehandse humor, die noch dialogisch noch scenisch tot zijin recht kwam.
Na deze pijnlijke flater moesten we voile vier maanden wachten tot er enig
teken van hernieuwde activiteit kwam, maar het geduld bleek beloond te worden. Men startte, nog maar eens in een nieuw theatertje, maar dit keer zonder
twijfel het intiemste van heel Antwerpen, met M. Mihura's ondeugende Maribel
en de zonderlinge familie. Met deze prettige comedie in een kwajongensachtige
enscenering van Lode Verstraete bracht het voltallige gezelschap fris toneel,
met voldoende stijlexperimentele vondsten om dramaturgisch het durvende pad
64
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te verantwoorden, maar terzelfdertijd met een overtuigende demonstratie van
collectief theatertalent. Deze gunstige indruk werd nog versterkt door A. Ostrowski's Dagboek van een deugniet, in de regie van Peter Sharoff, die de hele
schaar tot onherkenbaarheid toe had getransformeerd en een harmonie bereikte
zowel in tempo en karakterisering als vooral nog in bezieling en zelfs bezetenheid. De mooie rehabilitatie van dit kerntheater belooft heel wat voor de volgende seizoenen.
Het vierde seizoen van een troepje kamerestheten, die zichzelf niet bepaald
bescheiden Experimentele Werkgroep voor Toneel (EWT) betitelen, en wier
toeschouwersruimte kleiner uitvalt dan het te bespelen oppervlak, heeft de gewoonte getrouw weer gezorgd voor interessante affiches, waartegen hun persoonlijk kunnen nog niet is opgewassen. Gestart met een verfomfaaide Paria
door A. Strindberg, samen met G. Biichners lroyzeck, waarin met drukke
lichtmanipulatie gepoogd werd het probleem der interpretatie en persoonlijke
visie te ontlopen in technisch geknutsel, vervolgden ze manmoedig hun weg
met de in avantgardistische cenakels zeer geprezen Schnthrz door Boris Vian en
De dienstboden door J. Genet. In geen van beide gevallen is er ook maar een
nuance van een theaterverantwoorde uitbeelding te bespeuren geweest. Toch is
hun hele activiteit niet zo uitzonderlijk negatief te noemen, ze kijken in ieder
geval zorgvuldig de internationale horizon af. Voorlopig is er nog geen reden
tot juichen en valt alleen de literaire bezetenheid voor het gewaagde en onverstane te melden, plus de niet zo erg originele afwijzing van elk commercieel
succes, maar indien men, en vroeg of laat zal dat toch moeten gebeuren, deze
adolescente voorkeur om anders te doen dan de anderen zal kwijt raken en zich
alleen maar nuchter toeleggen op het elementaire toneelspel, dan zullen we
daar een groepje ter beschikking vinden dat de rol van het N.K.T. (nu het
solied-burgerlijk is geworden) met kans op welslagen kan overnemen.

Henri Brunings
missionair denken

MISSIOLOGISCHE
KRONIEK

PROF. DR. L. ELDERS

N het laatste gedeelte van zijn bock (zie het Streven-nr. van de vorige maand)
schrijft Henri Bruning hoofdzakelijk over het boeddhisme en over missiemethodiek. Zijn hoogst onverwachte schets van de hachelijke toestand, waarin
Japan op het ogenblik verkeert (bladz. 90), lijkt mij wel juist; correctie behoeft
echter zijn bemerking dat de zedenverwildering, door de materialistische beschaving ge.importeerd, in tallozen de Japanse zedelijkheid aantastte. Er zijn er
velen die menen dat de astronomische getallen van obscene week- en maandbladen wijzen op een grate vraag hiernaar ander het y olk; dat de schrikbarende
veelvuldigheid der vruchtafdrijvingen (praktisch 2.000.000 gevallen per jaar
in Japan) wijzen op een geestesgesteldheid, inherent aan de Japanse cultuur en
traditie welke zoiets mogelijk maakt 1 ). Op z'n minst zal men moeten zeggen
dat de Japanse cultuur waarvan de heer B. spreekt t.o.v. dit alles weinig verzet
oproept. De talloze boedhisten, die Loch het leven willen beschermen, zwijgen
in alle talen als telkenjare enkele honderdduizenden pasgeboren babies in de
ziekenhuizen ter zijde warden geschoven die men zo maar laat sterven. Wel
halen de bonzen de aarden potten met de lijkjes of ter verassing en bijzetting.
Ook de volgende bladzij den roepen zoveel vraagtekens op dat het welhaast
onmogelijk is op alles te antwoorden. Het is stellig onwaar dat pater van
Straelen Japan alleen naar het na-oorlogse Japan beoordeelt; p. v. S. kent het
vooroorlogse Japan goed uit eigen ervaring en heeft een belangrijk werk gepubliceerd over een voorloper der Meiji-restauratie 2 ). Ook is volkomen aanvechtbaar wat de heer B. op bladz. 92 schrijft over de Oosterse godsdiensten:
„Zij verlossen de mens ook daadwerkelijk, zeer diep en schoon. Zij wijzen de
weg die naar een innerlijke vrijheid voert, een verlost leven" 3 ). Voor christenen
is dit in het geheel niet te begrijpen, aangezien Christus ons de enige weg toont
en de enige waarheid biedt welke ons kan vrijmaken. We moeten dan maar
aannemen, dat B. „vrijheid" en „verlossing" in een andere dan in hun specifiek
christelijke betekenis gebruikt.
Op de laatste bladzij den van dit hoofdstuk spreekt de heer B. de verwachting
uit dat de Oosterse godsdiensten zich zullen hernemen. Nu zou ik willen
vragen of hij wel eens heeft gehoord van de leer der evolutie der godsdiensten;
of het hem niet waarschijnlijk lijkt dat b.v. animistische godsdiensten geleidelijk
tot een hogere trap van ontwikkeling komen. In het licht van deze theorie, die
een zeer bruikbaar hulpmiddel is in de vergelijkende godsdienstwetenschap, zou
het aanbeveling verdienen am de „Oosterse godsdiensten" te classificeren en na
te gaan, hoe hun evolutie waarschijnlijk zou kunnen verlopen. We zouden het
hier ten zeerste toej uichen als de heer B. enkele j aren van serieus wetenschappelijk werk aan dit belangrijke onderwerp zou willen wijden.
1) Gedurende de lange Tokugawa-periode bleef de Japanse bevolking stationair en
dit werd bereikt door massa-afdrijvingen en uiterst frequente kindermoord. leder
serieus boek over de Japanse geschiedenis beschrijft dit in extenso.
2) Yoshida Shoin, Forerunner of the Meiji Restauration, Brill, Leiden, 1952.
3) Zie Maritain, The Things that are not Caesars: „I expect no message of salvation from Buddhism or Taoism".
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Een volgend hoofdstuk houdt zich met het boedhisme bezig. Op bladzijde
100 lezen we: „Het was een kleine waarheid, welke Boeddha vond: dat wat zich
in de mens daadwerkelijk als waarheid en goedheid laat herkennen . . . . uit
hemzelf voortkomt". In zekere zin kan men dit gezegde juist interpreteren: soms
zal de mens, die volgens zijn ware aard leeft, een bran van zedelijk goede daden
kunnen zijn, ook gescheiden van een gemeenschap. Maar daarnaast staat de
grote waarheid die geheel wordt vergeten: afgezien van hartstochten is daar de
menselijke wil, die plotseling uit eigen keuze bran van het ooze kan worden 4 ) ;
verder is een leven op louter menselijke krachten niet slechts hoogst gevaarlijk,
maar zelfs waardeloos vanuit het heilsperspectief gezien. De stellingen van het
boeddhisme die in strijd zijn met de christelijke waarheid zijn vele. Ik citeer de
volgende:het niets is oergrond; begeerte besmeurt 's mensen leven.
Omtrent het object van de contemplatie in het boeddhisme neig ik er toe
Maritains verklaring voor de meest aannemelijke te houden, d.i. die van een
contact met de eigen ziel (zie Quatre Essais sur ?Esprit dans sa condition charnelle, Paris 1956, pp. 140 - 155). Een dergelijk contact verschilt geheel van dat
wat verlossing en contemplatie in het christendom beoogt. Op bladz. 104 schrijft
de heer B. dat met het volgen van het „zelf" in de mens men leeft volgens wat
St.-Thomas synderesis noemt. Dit is een aperte onjuistheid omdat de eerste princiepen van ons zedelijk handelen voor St.-Thomas geheel op de objectieve orde
berusten. (Zie Gauthier et Jolif, L'Ethique 21 Nicomaque II, Louvain 1959).
Wanneer we het Vaticanum voor ogen houden kan men B.'s gezegde over de
niet-kenbare God (bladz. 111) slechts met zeer grote reserve lezen. De vraag
komt bij de lezer op of het uitwissen van God, waarover B. op bladz. 105
schrijft, werkelijk een houding van diepe deemoed is. Is de heer B. het niet met
ons eens, dat diepste deemoed is het constante zoeken naar .een waarheid die we
willen dienen, het kritisch nagaan van beginselen waarop we ons denken baseren ? Het is moeilijk om te aanvaarden dat het boeddhisme de eeuwen door
zoveel heeft gedaan voor de mensheid, en de bewering op bladz. 113 dat het
boeddhisme Paulus' gedachten over geloof, hoop en lief de begrepen zou hebben,
is volkomen uit de lucht gegrepen.
Men kan zich met de etnoloog Wilhelm Koppers afvragen of het Godsgeloof
der eenvoudige volken, als dat van de door hem 'bestudeerde Bhils, niet hoger
staat dan de theosophistische spiritualiteit van de hindoe's en 't boeddhisme 5).
In zijn paragraaf aangaande de Japanse esthetica maakt de heer B. verschillende goede opmerkingen. Het is inderdaad waar dat de verplichting om zich volgens bepaalde esthetische kategorieen te uiten het menselijk handelen gunstig
kan ibeinvloeden. Ik zou de schrijver echter willen vragen of hij niet van mening
is, dat, indien men zoiets constant doet en er dus een belangrijke afstand ontstaat tussen werkelijke gevoelens en datgene wat tot uitdrukking komt, er geen
gevaar is dat de onwaarachtigheid schrikbarende proporties aanneemt, en men
in de leugen van conventies gaat leven. Is ten slotte spontane expressie van
eenvoud en waarheid niet van meer waarde dan gestyleerde uitdrukkingsvormen, die niet aan de werkelijkheid beantwoorden?
Op bladz. 120 blijkt hoezeer B. door het boeddhisme beinvloed is. Hij vindt
4) Zie St. Thomas, S. Theol. I, 63, 1 en 2; De Malo, q. 3, a. 11 ad 3um; q. 2, a.
3, ad 7um.
5) Zie: Christus and die Religionen der Erde, Herder Wien, 1951, pp. 132-141.
Eveneens: Anthropos, 1940, pp. 265-325.
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dat men anderen nauwelijks kan onderrichten; ervaring is de grondslag van
alles. Uit het feit dat de boeddhisten anderen laten denken zoals zij dat zelf
willen, concludeert de schrijver dat men de menselijke persoon en vrijheid respecteert. Indien er echter een objectieve waarheid is en men oprecht meent dat
een ander in dwaling verkeert, moet men dan zonder meer niets doen om hem
hiervan te bevrij den ? Of bestaat er geen waarheid als er geen orde der waarheid
meer is ? Tenslotte richten wij ons beter naar het voorbeeld van Christus en de
apostelen, die inderdaad de waarheid predikten. St.-Paulus ging zelfs zo ver dat
hij op zijn laatste reis naar Jeruzalem een sterke delegatie van de kerken onder
de heidenen meenam, om de Joden in Jeruzalem aan den lijve te laten voelen,
dat God anderen had uitverkoren, en hen aldus tot heilige afgunst te prikkelen 6).
In een volgend hoofdstuk 'Onmacht der Missie' moet eerst p. v. S. met 'zijn
weinig gelukkige persoonlijkheid' het ontgelden. Helaas is het princiep dat B.
gebruikt: „het gekende is in de kenner overeenkomstig de aard van de kenner",
niet zo erg gelukkig. B. wil bewijzen dat de doorsnee-mens v. S. slechts doorsnee-gedachten kan hebben. Het is jammer voor B., maar St.-Thomas zou nooit
toegeven dat individuele verschillen tussen de mensen tot onderscheid in objectieve ideeen leiden. Het princiep betekent iets anders 7 ). Beter zou passen:
„Qualls unusquisque est, talis finis ei videtur".
Vanaf pag. 130 poogt de heer B. het positieve te zoeken in de godsdiensten
der heidenen. Als de missionarissen ergens heengaan met het bewustzijn alles
te bezitten, doen zij aan geestelijk kolonialisme. Hierop antwoorden wij, dat wij
volgens het woord van Paulus in Christus werkelijk alle geestelijke waarden
bezitten en geloven derhalve een enorme schat aan de mensheid te brengen 8).
Wij doen met Paulus inderdaad aan kolonialisme inzoverre we „alle verstand in
de gevangenschap van het geloof willen brengen", en de katholieke leer en
traditie als te aanvaarden voorhouden. — Anderzijds verwerpen wij niet zonder
meer het heidense erfgoed, maar wij pogen aan te tonen hoe er hier en daar in
dit erfgoed een zekere vraag naar Christus is 9).
Vervolgens spreekt de heer Bruning van logos spermatikos, van praeparatio
evangelica en andere zaken. Het is te betreuren dat hij niet onderzoekt waarin
nu precies zulk een praeparatio evangelica bestaat, en of elke cultuur deze kent
en in dezelfde mate kent. Indien we alleen maar met algemene begrippen schermen zonder wetenschappeliik detailonderzoek kan een gehele constructie wel
eens als een kaartenhuis ineenstorten. — Zouden er ook geen culturen kunnen
zijn, waarin de praeparatio evangelica minimaal is; zou het niet mogelijk zijn
dat het boeddhisme een perversie van het animisme is in deze zin, dat het de
mens van het bovenmenselijke afwendt en op de mens zelf concentreert? Waar
is in B.'s exposé de plaats van erfschuld, van culturele retardatie, van constante
6) Zie over deze kwestie Johannes Munck, Paulus and die Heilsgeschichte, Kopenhagen 1954, pp. 296-300.
7) Het bovengenoemd princiep betekent, dat een andere zijnswijze --- die van dier,
mens, engel, God — een andere kenwijze impliceert.
8) Cfr. 2 Kor. 4, 7; 6,10.
9) Dit heeft p. v. S. herhaaldelijk gedaan. Ook zelis in zijn zeer uitgebreide studie
over Tenrikyo: The Religion of Divine Wisdom, en wel zo sterk dat confraters hem
verweten, dat hij te vriendelijk geoordeeld heeft. Dit boek van 236 pp. is door de
Japanners vertaald en wordt als handboek gebruikt op de Tenri-universiteit, de hogeschool die deze godsdienst gebouwd heeft. P. v. S. wordt daar ook momenteel nog
dikwijls uitgenodigd om gastcolleges te geven over die godsdienst voor hun eigen
theologen en hij staat met die mensen op zeer goede voet.
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strijd tussen goed en kwaad ? — Het is wel zeker dat hier in Japan praktisch wel
alle missionarissen met wie ik heb gesproken, het boeddhisme als een enorm
obstakel voor de kerstening aanzien.
Bladz. 1 36 - 137 beschrijven hoe volgens de auteur een nieuwe missie-methode in een godsdienstwetenschappelijke dialoog zou moeten bestaan, waarbij men
zich vooral tot de elites richt, en volgens welke men zoeken moet naar de waarden der religies. Och, deze methode is wellicht niet zo nieuw meer. Wilhelm
Schmidt heeft reeds 60 j aar geleden een begin gemaakt en we tellen vele missionarissen, die specialisten zijn in de godsdiensten van het gebied waar zij
werken. Men moet er zich echter van bewust blijven, dat het hier slechts am
hulpwetenschappen gaat, en dat de enige wezenlijke methode van missionering
de rechtstreekse of indirecte prediking is van het evangelie door woord en
voorbeeld, en niet die van studie van een godsdienst als het boeddhisme.
Bladzijde 142 spreekt van een fundamentele misvatting van de heidense religies als satanische misleading. — In verband hiermee zou ik wel eens gaarne
B.'s opinie horen over St.-Paulus' fundamentele misvatting met diens „omnes
dii gentium daemonia" (1 Kor. 10, 20). Er zijn natuurlijk exegetische pogingen
tot een mildere uitleg van deze tekst, zoals men er vindt in Kairos. Z'eitschrift
Mir Religionswissenschaft and Theologie 1961, pp. 81 - 84. Maar gezien op de
achtergrond van St.-Paulus' denken schijnen de woorden toch wel te beduiden
wat ze nu eenmaal zeggen. En er zijn wellicht zoveel overeenkomsten tussen
Japans Shinto en de godsdienstige praktijken welke St.-Paulus op het oog had,
dat zijn uitspraak ook voor hier geldt.
Het citaat uit De Pace van Nicolaas van Cusa op bladz. 143 hoeft nauwelijks
meer te betekenen dan een weergave van de stelling dat elk mens, uiteraard op
eigen wijze, het goede, d.i. z ij n goed nastreeft, en dus in deze zin God
zoekt 1 °). Overigens verdient het aanbeveling bij alle bewondering en sympathie
welke men voor de grate kardinaal kan koesteren, te bedenken dat vele anderdelen van diens systeem nauwelijks te aanvaarden zijn. (Voor een beknopt overzicht zie Ueberweg, Die Philosophie der Neuzeit 14, pp. 86 - 88).
Op bladz. 147 en 148 richt de auteur zich tegen enkele opmerkingen van
Maritain (a.m. tegen de zin dat men in het boeddhisme vindt „le sterile renoncement d'une intelligence orgueilleuse"). Het komt me voor dat we hier een
inderdaad zeer gelukkige, ja geniale formulering hebben van een belangrijk
aspect van het boeddhisme. Indien de heer B. met een zo belangrijk denker als
10) Omnes intendunt assimilari Deo. Zie St. Thomas, C. G. III, 19. De heer B.
bedoelt de tekst in hoofdst. I, paragr. 5 (in de kritische uitgave van de oorspronk.
Latijnse tekst door R. Klibansky, Hamburg 1959). Deze tekst zegt: „Gij .... die ....
schijnt gezocht te worden" (tu qui quaeri videris). Bovendien handelt deze paragraaf
over „aanbidding- van een van de wereld onderscheiden Schepper, en kan en mag
derhalve niet op het boeddhisme worden toegepast, dat geheel buiten de gezichtskring
van Nicolaas van Cusa bleef.
Op p. 10, 12-21 (v. d. kritische uitgave) lezen we dat God medelijden met de
mensheid had en mannen aanwees die haar uit de godsdienstige verscheidenheid naar
een blijvende eenheid moesten brengen. Het is te betreuren dat de heer B. deze en de
tekst waarin de hoop wordt uitgesproken dat de Indiers hun afgodsbeelden zullen
verbrijzelen (19, 15), niet heeft geciteerd.
Men houde ook voor ogen dat Nicolaas van Cusa aan teksten waarin hij veel positiefs over de andere godsdiensten schrijft, laat voorafgaan deze zinsnede: omnes ergo
homines profitentur vobiscum unam absolutam sapientiam esse quam praesupponunt,
quae est unus Deus. Als een godsdienst als het boeddhisme deze conditie niet vervult,
zou men de tekst van de Cusaan niet er mee in verband kunnen brengen.

HENRI BRUNINGS MISSIONAIR DENKEN

1047

Maritain van mening verschilt, zou hij er goed aan doen het ter discussie gestelde punt grondig te bespreken.
Het is te betreuren dat de auteur ook verder (vrnl. pp. 158 vv.) over de
grootheid der Oosterse godsdiensten spreekt zonder formele bewijzen te geven.
Op bladz. 171 lezen we dat „de infantiele kitsch der (al of niet aangepaste)
kerkelijke missiekunst op de religieuze mens van het oosten niet de minste
indruk maakt". Ik zou hierbij willen aantekenen dat allerhand minder geslaagde,
soms zelfs monstrueuze religieuze afbeeldingen en symbolen in Shinto en sommige boeddhistische secten tot op de dag van heden miljoenen religieuze Japanners bezighouden. Er wordt bier door velen nog een phallus-kult gepraktiseerd
met een zo afstotende verzinnebeelding, dat de beer B. er goed aan zal doen
niet langer dergelijke algemene beweringen te uiten. Op de intellectuelen, op
a-religieuze mensen maakt dit alles natuurlijk hogenaamd geen indruk. Onder
de christenen is het veelal zo, — naar hetgeen verschillende pastoors uit grotere
stadsparochies bier me vertelden, — dat het eenvoudige yolk met roerende
devotie beelden vereert, die nu niet 'bepaald kunstwerken zijn. Ik neem gaarne
aan dat ontwikkelde katholieken soms zeer kritisch staan tegenover bepaalde
afbeeldingen, maar over het algemeen is de globale situatie in bet 'kunstzinnige'
Japan nauwelijks anders dan in een doorsnee Europees land, alle volzinnen van
de auteur over de onvolprezen kunstzin der Oosterlingen ten spijt.
Hoe aantrekkelijk sommige van de missie-imperatieven welke de auteur op
blz. 174 - 175 als grondwet van de nieuwe missiemethode afkondigt, ook mogen
schijnen, bij nadere bestudering blijken deze onjuist, oppervlakkig, met de
christelijke traditie in strijd te zijn. Bij imperatief a) merk ik op: alle missionarissen moeten een grate lief de en eerbied hebben voor de heiden als persoon,
voor zijn religie inzoverre deze een subjectieve act van deze mens is; maar een
heidense religie als specificerend object van 's mensen handelen, een heidense
religie als systeem, moet door ons verworpen worden. Dit is de eenstemmige
leer en praktijk van een bijna tweeduizend-jarige christelijke traditie. Deze
praktijk is volkomen in de H. Schrift gefundeerd.
De tweede imperatief is in zoverre juist als Ons woord, als zijnde Ons woord,
inderdaad ontoereikend is; terzelfdertijd is het echter wat zijn objectieve inhoud
aangaat, en naar we hopen ook vaak naar zijn inspiratie, Gods Woord, het
Verbum Dei, een zaadkorrel, een Evangelie van onstuitbare kracht. Helaas zijn
daar nog steeds de rotsgrond, het verharde pad, de onvruchtbare aarde, en de
wereldse zin die het zaad geen vrucht laten dragen.
Uit naam van mijn medemissionarissen die over de ganse wereld verspreid in
Gods wijngaard werken, wil ik plechtig protesteren tegen de zg. imperatief d)
van de beer B. Wij prediken primair niet iets wat een c o n c 1 u s i e is
van enkele missiologen en geleerden; wij prediken wat Christus ons door de
Kerk heeft opgedragen; onze zending houdt in de schatten die de Kerk ons
heeft toevertrouwd. Missiologen zullen nooit anders kunnen doen dan ons
enkele — vaak betwistbare — aanwijzingen geven omtrent de methode, waarop
we het evangelie in bepaalde kringen kenbaar kunnen maken. — Ons woord
is niet primair een spreken in dienst van evangelische waarheden omtrent het
goede leven, — wij prediken primair Christus en Die gekruisigd, Christus die
op Golgotha stierf en een ergernis is voor velen, zelfs voor Gandhi.
N.a.v. imperatief f) zou ik willen opmerken dat deze zelfwerkzaamheid van
Gods Woord niet zonder meer volgt uit het evangelie: er moet iemand zijn die
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uitgaat om te zaaien, — en St.-Paulus reisde rusteloos het Romeinse Rijk af,
„opdat het Woord Gods voort zou snellen" 11). Romeinen 10, 14 - 15 toont wel
zeer duidelijk de noodzaak der prediking.
Op ,bladz. 184 lezen we dat het beinvloeden der heidense religies in het
verleden geheel werd verwaarloosd. Inzoverre dit slaat op een liefdevol uitstralen van Christus' leer in een heidens milieu in een sterk aangepaste vorm van
leven, is de stelling apert onjuist; de missionarissen die sinds Lang ander de
Mohamedanen werken, en velen van hen die in India hun arbeidsveld vonden,
getuigen er van. — Wel schijnt juist te zijn dat tot dus ver de missionarissen
nooit een heidense religie als religie hebben willen dopen.
In verband met de opmerkingen van de heer B. over het doel van de missionering zou ik willen zeggen dat ons doel steeds onveranderd blijft van Christus'
liefde te spreken met de individuele heidenen met wie we leven, met mensen
die wat dit punt betreft in het duister tasten. Ons doel is niet iets abstracts, ook
al zouden sammige missiologen zoiets als object van het missiewerk willen aangeven. De liefde zoekt de mens en zijn Neil, en geen abstracties. — Ik ben hier
alleen om zo te pogen enkelen tot Christus te brengen, en als dit niet zo was,
zou ik morgen naar mijn land terugkeren.
Op bladz. 192 trekt de heer B. enkele methoden van meer wetenschappelijk
en indirect missiewerk, door pater W. A. Grootaers gepraktiseerd, in twijfel.
De auteur schijnt dan ook wel moeilijk tevreden te stellen. Hij moge echter
nogmaals bedenken dat de ervaring door hem elders zo in zijn werk
geprezen, deze methoden gewenst maakt. Men kan slechts zeggen dat het de
auteur aan enig werkelijk inzicht omtrent wat zich aan het missiefront afspeelt,
ten enenmale ontbreekt.
Tenslotte zou ik bij pagina 205 nog een kanttekening willen maken. Het is
geheel in strijd met de bijbelse traditie dat de christenen niet meer dan de heidenen Gods geliefde kinderen zouden zijn. — Christen zijn betekent beseffen
dat God ons uit de heidenen heeft geroepen, dat we tot een uitverkoren ras
behoren, en Christus onze broeder is 12).
In het voorafgaande heb ik dan die passages uit het werk van de heer B. aangevoerd die dringend am rectificatie vragen. Ik neem gaarne aan dat de auteur
dit boek schreef met de oprechte wens de missie der katholieke kerk een dienst
te bewijzen, hoewel het in deze veronderstelling maar moeilijk te begrijpen is
hoe schrijver zich zo kon laten gaan in een persoonlijke aanval op p. v. S.
Zoals echter onze bespreking van talloze passages van het boek heeft aangetoond, is de filosofie van waaruit het werk geschreven werd, hoogst ibedenkelijk:
de bovennatuurlijke aspecten van het christelijk geloof en zijn verkondiging
warden — naar miin oprechte overtuiging — stelselmatig op de achtergrond
geschoven en verwaarloosd; zonder enige kennis van zaken wordt over moeilijke en gecompliceerde vragen geoordeeld; nergens zijn conclusies getoetst aan
ervaring of aan de toetssteen der geschiedenis. Het boek schijnt te leiden tot een
ontwaarding van het specifiek christelijke, en tot een overwaardering van het
heidendom.
11) Zie 2 Thess. 3, 1.
12) Zie Rom. 8, 28; Eph. 1, 4. Over het christen-zijn als bemind-zijn door God leze
men p. 70 tot 80 van Agape dans le Nouveau Testament III van C. Spick O.P. (Parijs 1959). Voor een bijbelse fundering van een studie over de liefde zal men met
vrucht van het magistrale werk van Pater Spick gebruik kunnen maken.
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De zangen van Maldoror,
Kunstwerk of ziektegeschiedenis?
H. M. BEUMER

E laatste j aren is er een stijgende belangstelling te constateren voor LautreaD
mont en zijn Les Chants de Maldoror. Onlangs werd het werk opnieuw in
het Nederlands vertaald 1). „Le premier Chant" verscheen in augustus 1868 en
werd waarschijnlijk in het laatste gedeelte van 1867 of in 1868 geschreven.
Lautreamont heeft nooit enig literair succes gekend: ook na zijn overlijden
in november 1870 bleef hij min of meer onbekend. De eerste volledige editie
van de Chants kwam pas in 1874 in de handel. Omstreeks 1890 volgde de eerste
herontdekking door Leon Bloy, L. Genonceaux en Remy de Gourmont. Voor
hen gold Lautreamont als een waanzinnige. Zijn tweede ontdekking (in de jaren
1918 - 1920) gaf hem een grote kring van bewonderaars. Hij werd uitgeroepen
tot de voornaamste kroongetuige van het surrealisme door Andre Breton, Paul
Eluard, Philippe Soupault en Guillaume Apollinaire.
De auteur van Les Chants de Maldoror, Isidore Ducasse, zich noemende
comte de Lautreamont, werd 4 april 1846 in Montevideo geboren. Zijn vader,
Francois Ducasse, was in 1809 geboren in Bazet bij Tarbes. Deze was eerst leraar
in Sarguignet (bij Tarbes) en sinds 1840 bij het Franse consulaat in Montevideo
werkzaam. Hij wordt beschreven als: „un homme petit et railleur, a la barbe
grisonnante, doue d'une culture litteraire extrémement raffinee".
Isidore ging in 1860 naar Tarbes en bezocht vanaf 1865 te Parijs de Ecole
Polytechnique of de Ecole des Mines. In 1867 woont Ducasse in een hotel in de
rue Notre Dame des Victoires, tot februari of maart 1870 in de rue du Faubourg Montmartre 23, vervolgens rue Vivienne 15 en tenslotte weer rue du
Faubourg Montmartre 7, waar hij 24 november 1870 overlijdt, waarschijnlijk
tengevolge van een tuberculeuze infectie, 24 jaar en 7 maanden oud. Omstreeks
1890 stelde L. Genonceaux een onderzoek naar hem in. Hij geeft de volgende
persoonsbeschrijving: „un grand jeune homme, Brun, imberbe, nerveux, range
et travailleur". Het werk van Lautreamont is de enige betrouwbare bron voor
onderzoek. Het is reeds opvallend, dat in de uitgave van 1869 allerlei veranderingen voorkomen t.o.v. de editie van 1868; zo werden alle persoonsnamen weggelaten. De aanroepingen van Georges Dazet, medeleerling van. Ducasse op het
Gymnasium te Tarbes: . . . . " Ah, Dazet, toi dont Came
." wordt dan
. . . . „ 0 poulpe au regard de soi, toi dont rime . . . .". Deze wijzigingen pleiten
tegen een visionaire conceptie van de Zangen. De editie van 1868 was anoniem,
de editie van 1869 vermeldt de uitgever en de auteur. Waarschijnlijk werd dus
na het schrijven van „le premier chant" deze Zang eerst omgewerkt en werden
de Zangen II tot en met VI geschreven. Lautreamont zou waarschijnlijk nog
meer Zangen hebben geschreven als hij niet overleden was.
De Zangen van Maldoror is het werk van een twintigjarige jongeman en op
1)

Uitg. De Bezige Bij. Amsterdam 1962.
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deze leeftijd kunnen zich in korte tijd belangrijke veranderingen voltrekken.
De Zangen zijn dan ook niet in een ruk geschreven, want: „II n'ecrivait que la
nuit, assis a son piano. Il declamait, it forgeait ses phrases, plaquant ses prosopopees avec des accords" (Genonceaux). Deze getuigenis stemt overeen met de
indruk van het werk: intuitief en spontaan, met lyrische inslag. Hoewel het
werk bestaat uit zes „gezangen" is er geen chronologie, al spelen zich wel
concrete gebeurtenissen af. Elke Zang is onderverdeeld in strofen: min of meer
autonome stukken, die verschillende voorvallen uit het leven van Maldoror
behandelen; afgewisseld door lyrische passages. Dit geldt vooral voor Zang I
tot en met V; kenmerkend is hier de extatische opwinding; overigens is er geen
aantoonbare samenhang tussen de strofen. Zang VI is meer chronologisch
geordend. Lautreamont zelf onderscheidt deze zang van de andere: „Aujourd'hui, je vais fabriquer un petit roman de trente pages", en „ . . . . cette mesure
restera dans la suite 1 peu pres stationnaire". Het is waarschijnlijk dat met Zang
VI het eigenlijke Maldoror-epos begint: „Les cinq premiers chants n'ont pas ête
inutiles; ils etaient le frontispice de mon ouvrage, le fondement de la construction".
Zang I - V verhalen de geschiedenis van Maldoror aan de hand van herinneringen en „uitgewiste" episoden uit zijn leven. De lyriek bereikt er hoogtepunten
als Maldoror niet in het verhaal voorkomt: de hymne aan de oceaan, de hymne
aan de hermafrodieten, de hymne aan de wiskunde. Een der grote themata is de
strijd; de Zangen van Maldoror zijn de fenomenologie van de agressie; Gaston
Bachelard spreekt van „agression absolute". De agressie omvat vele objecten:
dieren zowel als mensen, gekleurd door een diep pessimisme en een ongelooflijke teleurstelling. De overtuiging dat de mens zich altijd tot het slechte keert,
overheerst en deze opvatting is typisch voor de overgangsperiode der laatromantiek naar het materialisme van de tweede helft van de 19e eeuw. Een
ander belangrijk thema is de strijd van Maldoror tegen de schepselen en tegen
God. Maldoror is geen projectie van Ducasse, maar een „mytische" schepping.
God is steeds de vijand: de ene keer als gelijkwaardige partij, de andere keer
oppermachtig: ,......opposer une resistance inutile contre le grand objet
exterieur".
Waarom zijn De Zangen van Maldoror, volgens de huidige opvattingen, eer
een litterair werk dan louter een ziektegeschiedenis? Werken, waarin zowel
vorm als inhoud door een psychische ziekte worden bepaald, zullen in de meeste
gevallen de lezer onberoerd laten. De Zangen van Maldoror wekken echter
groeiende belangstelling. Opvallend is dat de vele gruwelijkheden nooit worden
geprezen, maar steeds geklasseerd onder het boze: „ . . . . cette humeur, hysterique scion les medecins, satanique selon ceux qui pensent un peu mieux que les
medecins". De gebeurtenissen bij Lautreamont gaan vaak het normaal menselijke
kader to buiten; voortdurend betrekt hij het dierenrijk in zijn werk. Bachelard
telde 185 verschillende dierennamen; wanneer men alle herhalingen en staande
uitdrukkingen meetelt (b.v. „a pas de loup, noir comme un corbeau", enz.) dan
vindt men ca 400 zgn. „actes animalises". De betekenis van de dieren is niet
illustratief, maar een essentieel onderdeel van zijn wereldbeschouwing.
Een volgend thema is de metamorfose, eveneens een belangrijk onderwerp in
De Zangen van Maldoror. Deze metamorfosen zijn een thema op zichzelf. Een
verklaring hiervan vindt men in Zang IV: „II n'est pas impossible d'être temoin
dune deviation anormale dans le fonctionnement latent ou visible des lois de la
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nature . . .". „La prolongation de !'existence . . . . avait insensiblement amene,
dans l'etre humain, . . . . les changements importants . . . . que j'avais remarques
dans l'objet qu'un regard passablement confus m' await fait prendre . . . . pour un
Poisson, a forme etrange, non encore decrit dans les classifications des naturalistes". De metamorfose is, volgens zijn eigen woorden, een poging de geheimen
van het menselijk bestaan te ontrafelen: „La frontiere . . . . est invisible; tu ne
pourras jamais la saisir; preuve que cette frontiere elle-meme n'existe pas". Deze
uitspraak is min of meer een credo: voor Lautreamont is de metamorfose geen
dichterlijk spel, maar een in zijn bestaan verankerd begrip van de allergrootste,
tot in het religieuze rijkende betekenis. Metamorfosen komen telkens voor: zo
verandert Maldoror in een geweldige adelaar, om in deze gedaante een draak
te bevechten, of hij laat zich — „a l'aide d'une metamorphose" — vergezellen
van een groep zwanen; kerklicht wordt voor Maldoror een engel, enz. In een
droom wordt hij een zwijn, en er is sprake van een mens „qui se rapelle avoir
vecu un demi-siecle sous la forme d' un requin". Wonderlijk is de scene waarin
hij een haaienwijfje zo hartstochtelijk omarmt, dat het menselijke en dierlijke
organisme als het ware in een nieuwe, plotselinge bestaansvorm overgaan.
Er is slechts een geval van plantaardige metamorfose: „Mes pieds ant pris racine
dans le sol et composent, jusqu'a mon ventre une sorte de vegetation vivace . . . .
qui ne derive pas encore de la plante, et qui n'est plus de la chair". Bij alle
dierlijke metamorfosen wordt deze bepaald door de voorstelling van een beweging of handeling. Het dierlijke is niet het resultaat van een verandering in een
dier, maar een vooruit vaststaande handeling bepaalt het meest geschikte dier:
een bloedige aanval noodzaakt tot wezens, uitgerust met zuigorganen en klauwen (vampier-motief); bij vliegen en zwemmen horen vogels en vissen.
Er is in deze Zangen een motief, dat moeilijk anders kan warden verklaard
dan als neerslag van een of ander persoonlijk „complex": dit is het haarmotief.
Ruim twintig keer treedt dit thema op, onder twee aspecten:
1. overal waar jeugd ter sprake komt, verschijnt het motief van mooi haar:
„ces cheveux sont les plus beaux que j'ai jamais touches dans ma vie", en
„D'abondants cheveux noirs, separes en deux sur la tele, tombaient en tresses
independantes sur des epaules marmoreennes". Het haar van de slapende hermafrodiet is heilig, men mag het niet aanraken.
2. Daarmee contrasterend staat het motief van geknipt of uitgerukt haar.
„ . . . . qui donc t'a scalpe ?" roept Maldoror de massa toe, „tu ressembles a un
Peau-Rouge prisonnier, du moms..., par le manque expressif de chevelure",
en bij zijn spiegelbeeld: „Ne me rappellais-je donc pas que, moi aussi, j'avais ete
scalpe .... ?" Het is waarschijnliik, dat bepaalde gebeurtenissen uit de jeugd
van de auteur daarbij een rol spelen. Hij zegt immers: javais ete scalp& quoique ce ne fat que pendant cinq ans". Dit moet wel op zijn schooltiid slaan. Zijn
schooltijd is voor hem wel onaangenaam geweest. De school noemt hij bijna een
gevangenis en hij spreekt van „demeure de l'abrutissement". Enkele delen van
De Zangen zijn eveneens autobiografisch. Aan het slot van Zang I leest men:
„ . . . . la fin du dix-neuvieme siecle verra son poete . it est ne sur les rives
americaines, a !'embouchure de la Plata, la, ou deux peuples, jadis rivaux,
s'efforcent actuellement de se surpasser par le progres materiel et moral".
Zijn jeugdjaren moeten gedeeltelijk ook een tijd van geluk zijn geweest, zoals
men hier en daar uit de tekst kan opmaken. F. Alicot, medeleerling van
Ducasse, zegt o.a. over hem: „Le monde animal excitait vivement sa curiosite.
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Je l'ai vu longtemps admirer une cetoine (goudkever) d'un rouge vif qu'il avait
trouve dans le parc du lycee pendant la recreation du midi". Hij schijnt veel last
van slapeloosheid gehad te hebben: ,.....voila plus de trente ans que je n'ai
pas encore dormi . . . . , it m'arrive quelque fois de rever, mais sans perdre un
seul instant le vivace sentiment de ma personalite".
Begin 1870 schijnt hij de romantisch pessimistische houding overwonnen te
hebben ten gunste van een spottende, kille humor en een nihilistisch twijfelen
aan alle geestelijke waarden: „Rien n'est plus naturel que de lire le „Discours
de la Methode" apres avoir lu „Berenice" ". Daarnaast komen nog enkele andere, uiterst merkwaardige motieven voor. Dit zijn: de abnormale functie van het
gezichtszintuig van Maldoror, en het frequente gebruik van gegevens en onderwerpen uit de exacte wetenschappen.
De Zangen van Maldoror zijn niet volkomen origineel: het werk bevat
talrijke, aan anderen ontleende motieven. Remy de Gourmont was een der
eersten die hierop wees; hij wees invloeden aan van Anne Radcliffe, Marturin,
Byron, het Oude en Nieuwe Testament, geneeskundige werken over erotiek,
Flaubert, e.a. De naam Lautreamont is een anagram en wel van Latreaumont,
een bekende roman van Eugene Sue. Uiterst grillig is ook de ironie: de verdronkenen in de oceaan bezoeken de vissen „zonder spoorwegen"; wanneer een
man zijn Belief de in de armen van een ander vindt, „steekt hij een sigaar op".
Bij een schipbreuk doen de haaien zich te goed aan „pate de foie de canard" en
„bouilli froid". Deze ironie is het sterkst in de meest pathetische gedeelten.
Men kan alleen die dingen ironiseren, waarvan men een zekere of stand heeft
genomen: hier heeft men mogelijk een criterium voor wat persoonlijke belevenissen van Lautremont zijn en wat fantasie is. Opmerkelijk is, dat in de meest
persoonlijke passages, (het haar-motief) geen ironie voorkomt. De stij1 wordt
gekenmerkt door het frequente gebruik van zelfstandige naamwoorden en uitdrukkingen, afgeleid van zelfstandige naamwoorden.
In plaats van te beschrijven noemt hij de dingen. Het is Lautreamont door
deze methode gelukt een zekere mate van „absolute realiteit" op te roepen,
die men moet nemen zoals ze is, zonder interpretatie. De voorkeur voor het
zelfstandig naamwoord wijst ook op het feit dat hij de dingen voornamelijk
optisch beleefde; geen zintuig is zo „substantivistisch" als het oog. Deze optische elementen schijnen op bijziendheid te wijzen. Over Ducasse's ogen is niets
bekend, maar men zou De Zangen wel „de (fenomenologische) optica van de
bijziende" kunnen noemen. De tendens, alle dingen van dichtbij te willen bekijken, vindt men overal terug (een haar is een „mangrote, blonde stok"). Deze
beschrijvingswijze geeft een bizarre, „reele wereld", die uitsluitend bestaat uit
„nabij-gezichten" (t.o. vergezichten). De dingen die ver weg zijn, worden
dichtbij gehaald, zonder diepte, alleen de grootte maakt onderscheid. Daarnaast
is er nog de nauw met Lautreamont's denkwijze verbonden tweede manier van
zien: het „abstracte, theoretische zien", bijv. „je me suis base sur les lois de
l'optique, qui ont etabli que, plus le rayon visuel est eloigne d'un objet, plus
l'image se reflete a diminution dans la refine". Hij vervangt het zien door een
abstracte optiek die de dingen ongeproportioneerd weergeeft.
Het onderscheid tussen een subjectieve menselijke zienswijze, welke de dingen
toont zoals wij ze willen zien, en een objectieve optiek, die het ware wezen der
dingen toont, verschijnt haast programmatisch duidelijk in het motief van de
spiegel, waar deze twee „werkelijkheden" geconfronteerd worden. Lautreamont
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ontleent vaak termen aan de exacte wetenschappen, die hetzij de functie van
symbolen hebben, hetzij zonder veel zin een zekere pedanterie verraden. In het
algemeen hebben deze wetenschappelijke toespelingen niet de geringste samenhang met de tekst of met de strekking van het, werk. Zo ontstaat de atmosfeer
van onophoudelijke verrassing en desorièntatie, die de 20e-eeuwse surrealisten
zo boeide en betoverde. Nergens komt Lautreamont overigens boven leerlingenkennis uit; de wetenschappelijke termen zijn zonder enige moeite bijeen te leven
uit een encyclopedie.
Sinds Lautreamont de naam Dazet verving door allerlei omschrijvingen
staan wij voor een raadsel. Wij hebben niet meer te doen met het beeld van een
persoon, maar met de persoon zelf. Het is dus onjuist te spreken van uiterlijke
verbeeldingsvormen of bizar dichtwerk; in werkelijkheid voeren de metamorfosen ons naar de kern van zijn werk. Wat sommige critici (o.a. Malraux)
hebben gemeend te moeten betitelen als techniek, is juist toegangspoort tot de
kern van De Zangen. Achter Lautreamont's werk staat het geloof aan de mogelijkheid van verandering der uiterlijke, fysische gedaante. Steeds weer stemmen
bepaalde geestelijke of morele verschijnselen niet overeen met de feiten: honden
hebben een „onstilbare dorst naar eeuwigheid", enz. Lautreamont houdt ons als
het ware voor, dat bepaalde verschijnselen zich naar believers in allerlei gedaanten vertonen en omgekeerd kunnen wij gemeenschappelijke trekken ontdekken
in schijnbaar onsamenhangende fenomenen. Hieruit zou volgen dat de werkelijkheid („de andere werkelijkheid") ondergeschikt is. De eigenschappen en
handelingen van een wezen zijn niet bepaald door zijn gestalte, maar omgekeerd: de adaequate, fysische gestalte ontstaat uit de eigenschappen en handelingen die nodig zijn op een 'bepaald ogenblik (metamorfosen). Deze voorstelling der innerlijke realiteit is geen techniek of geestelijk defect, maar een
zienswijze, ons bekend uit de droom. Bij Lautreamont is er trouwens, evenals in
de sprookjes, geen verschil in rangorde tussen mens en dier.
Lautreamont is dus geen dichter van het irreele, maar zijn realiteit is meer dan
de aardse, „de andere realiteit". Andre Breton schreef in 1924: „La resolution
. . . . de ces deux etats, en apparence si contradictoires, que sont le reve et La
realite, en une sorte de realite absolue, de surrealite". Het voor de mens toegankelijke deel der realiteit is van de rest gescheiden door „membranen" (een
woord dat bij hem sterk favoriet is). De Zangen willen deze barriere doorbreken. De synthese van droom en wetenschap gaf Lautreamont een blik in de
„verite supreme dont on remarque l'empreinte dans l'ordre de l'univers". Er is
echter een belangrijk verschil met de surrealisten uit de twintiger jaren: het surrealisme heeft een optimistische grondhouding, Lautreamont is echter vervuld
van diep pessimisme. Zijn lijden, en het gehele werk is een uitdrukking van
Eiden, wortelt in zijn diep pessimistische visie op het aardse leven. Daartegenover staat de herinnering aan de kindsheid, die voor Maldoror steeds aangenaam
is. Hoe boeiend het werk ook is, zijn zeer afwijkende techniek maakt het moeilijk toegankelijk. Duidelijk blijkt dat de jonge Lautreamont sterk de invloed
onderging van de litteraire mode van het Parijs van zijn tijd en nog in tweestrijd
verkeerde over zijn eigen keuze tussen goed en kwaad, een t-weestrijd waarvan
het gehele werk vervuld is. Helaas is de verdere evolutie ons onthouden door
zijn vroege dood, maar de negentig jaar geleden overleden dichter heeft ons in
zijn werk een wereld nagelaten, waarvan hijzelf zegt: „ . . . . allez-y voir vous
meme si vous ne voulez pas me croire".

Politiek
Overzicht
INTERNATIONA AL

kort nadat het Spaanse staatshoofd, Franco, in een nieuwB ETREKKELIJK
jaarsrede had geconstateerd, dat de economische toestand van zijn land

aanzienlijk verbeterd was en dat Spanje de toekomst met vertrouwen tegemoet
kon zien, is hem duidelijk gemaakt, dat een groat deel van zijn onderdanen
minder optimistisch was. In arbeiderskringen meende men te weinig deel te
hebben aan de verbetering van de toestand en verweet men de regering te
weinig haast te maken met de invoering van arbeidsovereenkomsten; door de
gedeeltelijke en trage invoering hiervan bleef een groat verschil in lonen bestaan, terwijl in sommige streken 80% van de arbeiders een minimum loon van
100 pesetas nog niet ontving. Dit leidde reeds in februari tot stakingen in het
Baskenland en tot moeilijkheden elders. Aanvankelijk waren dit verspreide
acties, maar in april began in Asturiè een mijnwerkersstaking, die alle andere
in tijdsduur en belangrijkheid verre overtrof.
Hoewel stakingen in Spanje verboden zijn en beschouwd warden als een daad
van rebellie, die door de militaire rechtbank moet worden berecht, hielden de
Asturische mijnwerkers het ruim 2 maanden vol en ontstonden er in andere
delen van het land sympathie-stakingen, terwijl de stakers van talrijke zijden
morele en praktische steun ontvingen. Het aantal stakers wisselde voortdurend,
daar tengevolge van het ontbreken van weerstandskassen velen moesten blijven
werken om met hun loon anderen de gelegenheid te geven om te staken. Sympathie vonden deze stakingen bij de studenten o.a. in Madrid en Barcelona en
verder in talrijke intellectuele kringen. Spoedig bleek, dat het niet alleen ging
om verbetering van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar dat de
oorzaak veeleer was gelegen in de heersende ontevredenheid met de structuur
van de Spaanse vakbeweging.
Dit is een eenheidsvakbeweging, waarin vertegenwoordigers van de regering,
de arbeiders en de werkgevers zitting hebben; daar alle functionarissen door de
regering benoemd warden, kan er eigenlijk niet van een vertegenwoordiging
worden gesproken. Op het vakbondscongres in maart j.l. gehouden in Madrid
was een voorstel om over te gaan tot reorganisatie en de vakverenigingscentrale
te vervangen door een confederatie van een vereniging van arbeiders en een van
werkgevers, waarin de functionarissen in vrije verkiezingen zouden worden gekozen, verworpen met 83 tegen 73 stemmen, vooral — naar men aanneemt —
op aandrang van de „oude garde" der Falange, de enige door generaal Franco
erkende politieke partij. Hier ligt een van de kernpunten van de onrust in
Spanje; de arbeiders zijn van mening, dat de bestaande officide vakbeweging
hun belangen niet goed behartigt en zij wensen daarom een meer democratisch
ingerichte vakbeweging en tevens herstel van alle democratische rechten.
Tot op zekere hoogte vinden zij hierbij steun van de kerk. Reeds in maart
heeft de bisschop van Bilbao in een herderlijk schrijven verklaard, dat een meer
rechtvaardige verdeling der rijkdommen noodzakelijk was, maar dat daarnaast
de structuur der ondernemingen en de algemene economische orde moesten
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worden herzien. Tijdens de grate staking stonden vele lagere geestelijken zeer
sympathiek t.o.v. de stakers, maar ook vele bisschoppen en zelfs de Primaat van
Spanje, Kardinaal Pla y Deniel, toonden begrip voor hun eisen. Het enige
niet-gecensureerde blad, dat van de katholieke Actie, pleitte met enig voarbehoud voor erkenning van het stakingsrecht en beriep zich hierbij op de laatste
Pauselijke sociale encycliek „Mater et Magistra".
Alhoewel de regering beweerde, dat alles het werk was van in het buitenland
verblijvende communisten en vrijmetselaars, en daarbij vooral dacht aan de uitzendingen in het Spaans van radio Praag, viel het op, dat zij vrij gematigd tegen
de stakers optrad en haar uiterste best deed am tot een vreedzame regeling van
het conflict te komen. Dit is tenslotte gelukt; zowel de lonen van de mijnwerkers als die van de arbeiders bij de spoorwegen werden verhoogd en begin juni
gingen de meesten weer aan het werk.
Hiermee is de kous echter niet af. De Spaanse rnijnwerkers hebben aangetoond, dat het in Spanje mogelijk is lijnrecht tegen de opvattingen van het
officiele vakverbond in te gaan en de andere arbeiders hebben dit begrepen.
Franco zal er rekening mee moeten houden, dat de toenemende en door hem
gewenste industrialisatie en ook het grotere contact tussen Spanje enerzijds en de
Verenigde Staten en West-Europa anderzijds met zich meebrengen, dat de
gelegenheid grater wordt om de toestanden in Spanje te vergelijken met die
elders; hieruit trekt ook de Spaanse arbeider zijn conclusie en langzaam ontstaat
er zodoende een nieuwe mentaliteit, die steeds sterker gericht zal warden op
een herziening van de verhouding tot de staat. Deze mentaliteit zal nog bevorderd warden als Spanje zich — zoals het in februari heeft verzocht — zou
kunnen associeren met de EEG.
Franco heeft blijk gegeven dit enigszins te hebben begrepen, getuige zijn rede
op 27 mei, waarin hij doelde op de invoering van liberale maatregelen, en zijn
uitlating op een eerder gehouden kabinetszitting, dat de organisatie der yakbeweging moest worden herzien om nieuwe stakingen te voorkomen. Er zijn
echter ook tekenen, die er op wijzen, dat Franco weinig begrip heeft voor de
democratische verlangens en hierbij verwijzen wij naar zijn reactie op het
gebeuren te Munchen.
In deze Zuid-Duitse stad werd op 7 en 8 juni een congres van de Europese
Beweging gehouden. Onder de delegaties uit verschillende Linden waren er 2
Spaanse n.l. een officiele o.l.v. de politicus Gil Robles en een bestaande uit een
veertigtal republikeinse ballingen o.l.v. Salvador de Madariaga. Ongeveer 2/3
van de officiele delegatie werkte samen met de republikeinse en bij monde van
De Madariaga legden zij het congres een verklaring voor, waarin zij uitspraken,
dat integratie van een Europees land in het Ene Europa slechts mogelijk zou
zijn, als er in dat land democratische ideeèn werden toegepast; voor wat Spanje
betrof stelden zij de eis van representatieve, democratische regeringsinstellingen,
persoonlijke vrijheid, opheffing van de regeringscensuur en vorming van vrije
vakverenigingen. Het was voor het eerst na het einde van de Spaanse burgeroorlog in 1939, dat beide Spanjes samenwerkten en het werd dan ook als een
zeer belangrijke ontwikkeling beschouwd. Pogingen van Madrid om de regering
in Bonn er toe te brengen om de oorspronkelijk als mode ingediende verklaring
te doen intrekken, daar het een revolutionaire daad tegen Spanje was, mislukten.
Wel besloten de Spanjaarden in Munchen de resolutie niet ter stemming te
brengen, maar uit de toejuichingen na de rede van De Madariaga bleek duidelijk
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de instemming van de aanwezigen. Bij de terugkeer van de officiele delegatie
in Spanje werden enkele leiders der oppositie voor de keuze gesteld te warden
geinterneerd of het land te verlaten; Robles koos het laatste.
Ook in de Nederlandse Tweede Kamer kwam de kwestie Spanje ter sprake
n.l. bij de behandeling van het verslag over 1961 betreffende de uitwerking en
de toepassing van de EEG- en Euratomverdragen. Algemeen was men van
mening, dat een eventuele associatie van Spanje afhankelijk moest warden
gemaakt van de vraag of Spanje een democratisch bewind bezat. Een motie
Goedhart (PvdA), waarin in dit verband Spanje uitdrukkelijk genoemd werd,
werd gesteund door de AR, CHU en VVD en aangenomen; de KVP stemde
tegen deze motie, nadat een motie Schuyt (KVP) met dezelfde strekking, maar
zonder Spanje met name te noemen, was verworpen.
Aansluiting bij de EEG wordt overigens steeds aantrekkelijker gemaakt door
het groeiend aantal tegenstanders van deze organisatie. Deze tegenstanders zijn
te vinden zowel in Australia en Canada — waar bij de verkiezingen van een
nieuw Lagerhuis op 18 juni de conservatieve partij van premier Diefenbaker van
203 zetels terugviel op 118 en de liberale partij van Lester Pearson met een
winst van 46 zetels klom naar 97 vertegenwoordigers — als in Oast-Europa.
Speciaal premier Chroestsjef is de laatste tijd herhaaldelijk tegen de EEG van
leer getrokken; hieruit trok men de conclusie, dat de bijeenkomst van de OostEuropese raad voor wederzijdse economische hulp (Comecon), die op 6 en 7
juni in Moskou o.l.v. Chroestsjef is gehouden wel voornamelijk ten doel zou
hebben maatregelen te nemen om de economische positie van de Oost-Europese
landen te versterken am zo de concurrentie met de EEG beter aan te kunnen.
Dit geweldige vrijhandelsgebied, straks misschien nog versterkt niet alleen door
de toetreding van Engeland en de EVA-landen, maar bovendien door nauwere
samenwerking met de Verenigde Staten, — waar president Kennedy een stevige
meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kreeg voor zijn wetsontwerp, dat
hem de bevoegdheid gaf de tarieven te verlagen en zelfs om deze op te heffen
voor die goedereri, waarvan de Verenigde Staten en de EEG-landen meer dan
80% van de wereldmarkt bezitten, — is voor de Russische premier een boeman,
waarvoor hij zegt niet bang te zijn; hij schildert hem intussen zo zwart mogelijk
af als een versterking van de NATO, als gericht op verscherping van de bewapeningswedloop, en — dit vooral tegenover de vroegere koloniale landen —
als een poging om het politieke kolonialisme te vervangen door een economische
overheersing. De werkelijke redenen voor deze uitvallen zijn gelegen in het feit,
dat de Oost-Europese landen met name Tsjecho-Slowakije en Palen ernstig
bezorgd zijn, dat door het gemeenschappelijk buitentarief der EEG-landen hun
uitvoer zal verminderen; bovendien steken de economische tegenslagen — vooral op agrarisch gebied — in de Oost-Europese landen scherp af tegen de
vooruitgang in het Westen. Maar het vervelendste van alles is, dat door de
ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt de stelling van Karl Marx, dat
de kapitalistische landen ten ander moeten gaan in een steeds heviger wordende
economische concurrentie, op losse schroeven wordt genet.
Het officiele communiqué na de conferentie uitgegeven, sprak niet over de
EEG en slechts in zeer vage termen over coOrdinatie van de economieen der
verschillende leden. Men meent nu in het Westen, dat de economische eenwording in het Oosten even moeizaam verloopt als hier; ook tussen de Oast-Europese landen bestaat een sterke rivaliteit en men wil niet, dat de nationale econo-

POLITIEK OVERZICHT

1057

mie afhankelijk wordt gemaakt van uit andere landen in te voeren goederen,
daar men weinig of geen vertrouwen heeft in de planning en de produktie van
die anderen; daar komt nog bij, dat sommige communisten van mening zijn, dat
grotere economische samenwerking in strijd is met de nationale onafhankelijkheid der socialistische landen.
In ons vorig overzicht schreven wij, dat in Laos een akkoord was bereikt tussen de drie prinsen, waarbij aan de neutralistische Soevanna Phoema de leiding
van de nieuwe regering werd gegeven. Er kwam echter nog een kink in de
kabel n.l. in welke bewoordingen zal de of ficiele proclamatie geschieden; maar
de druk van zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde Staten op de verschillende
groeperingen bleek te groot en na enige tijd raakte men in Laos het zelfs hierover eens. Het is nu af te wachten hoe Soevanna Phoema reageert op een
eventuele schending van de gemaakte afspraken door een van de partijen en of
men het eens kan worden over de samenstelling van een Laotiaanse delegatie
naar de veertienlandenconferentie in Geneve. Toch is de in Laos bereikte oplossing van belang; de Sovjet Unie heeft hier erin toegestemd, dat een eens begonnen „nationale bevrijdingsoorlog" niet altijd tot de uiteindelijke overwinning
hoeft te voeren, m.a.w. dat er grenzen zijn aan haar mogelijkheden haar zin af
te dwingen; de Verenigde Staten op hun beurt hebben laten merken, dat een
bondgenoot in zijn verlangens redelijk moet blijven en dat deze anders niet op
steun kan blijven rekenen.
In Algerije heeft de OAS-leiding eindelijk ingezien, dat haar ideeen absoluut
niet te verwezenlijken waren; het was een vreemde figuur, maar het FLN heeft
zich door prestige-overwegingen niet laten afhouden van contacten met de OAS
over een wapenstilstand en veertien dagen voor het Algerijnse referendum op
1 juli kwam er een overeenkomst tot stand, waarbij feitelijk de OAS capituleerde. In Algiers werd het spoedig rustig; fanatiekelingen in Oran zetten de tactiek
van de verschroeide aarde nog voort, maar vlak voor 1 juli erkenden ook zij de
feiten. De volksstemming is nu achter de rug en heeft natuurlijk een grate
meerderheid opgeleverd voor de zelfstandigheid; in hoeverre deze meerderheid
ook is voor samenwerking met Frankrijk moet men afwachten. Er is in de laatste
dagen een duidelijke tegenstelling binnen het FLN aan de dag getreden tussen
een gematigde vleugel order Ben Khedda en een radicale under leiding van
Ben Bella. Het is niet te hopen, dat deze twee elkaar nu te lijf gaan.
J. Oomes
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Forum
De macht der zonde
Men kan alleen eerbied hebben voor
een denker, die problemen aandurft welke zich niet in de spontane belangstelling van alle lezers mogen verheugen.
Het tekent de theoloog, die het nodig
oordeelt in zijn veeldelig kommentaar op
de Apostolische Geloofsbelijdenis 1 ) een
volledig boekdeel te wijden aan „De
Macht der Zonde", en dit als „Inleiding
op de Verlossingsleer". Heeft G. Thibon
niet het paradox gewaagd, dat onze kennis van God toeneemt met de verdieping
van ons zondebesef? Hoe kunnen wij in
alle geval „ons als verlosten gedragen",
hetgeen Nietzsche bij de meeste christenen miste, zo wij niet beseffen dat wij
werkelijk verlost zijn.
Een van de eerste kwaliteiten van dit
week is het heldere, rustig lopende betoog, ordelijk zonder in het leerboekgenre te vervallen, steeds bezorgd om elk
begrip af te lijnen in verstaanbaar nederlands zonder toe te geven aan die nare
hebbelijkheid van vaktheologen, die denken hun wetenschap te kort te doen, zo
zij hun uiteenzettingen niet „kruiden"
met dertiende-eeuwse begrippen en latijnse woorden. Elke ontwikkelde leek
zal, met de nodige inspanning, dit boek
kunnen verstaan.
Wij zouden willen wijzen op een andere kwaliteit van deze studie. Schoonenberg laat niet af zijn meer moderne inzichten te toetsen aan de traditionele leer
van de Kerk, van de Concilies en van de
gewone Catechismus. Dit is al vast een
pedagogische noodwendigheid. Waar
men nieuwe termen aanwendt, zonder
deze uitdrukkelijk te vergelijken met de
meer gangbare spreekwijzen, loopt men
steeds het gevaar verkeerd te worden
verstaan. Elk mens herleidt spontaan wat
hij hoort of leest tot de kategorieen,
waarmede hij vertrouwd is. Dit maakt
zovele discussies vruchteloos. Een goed
schrijver zal juist waar hij nieuwe pers-

pectieven verkent, bezorgd blijven om
steeds de brug te slaan tussen het oudere
en het nieuwe. Dit is voor alles een dog-.
matische eis. Eigenlijk mag een theoloog
nooit iets nieuws vertellen! Schreef Paulus niet aan de Galaten: „Maar ook al
zouden wijzelf of een engel uit de hemel
u een evangelie verkondigen dat afwijkt
van wat wij u hebben verkondigd, hij
zij vervloekt!" (1, 8).
Zo wij dan graag uitzien naar „nieuwe
theologie", dan kan dit alleen betekenen,
dat de geloofswaarheden verstaanbaar
worden gemaakt voor het denken en het
voelen van deze tijd. Zo de geloofswerkelijkheden en -waarheden eeuwig blijyen, en daarom onveranderlijk, hun uitdrukking in de taal is het niet, al is het
waar dat de Kerk zich het recht voorbehoudt om bepaalde woorden te handhaven, ook als hun profane betekenis andertussen, en dit trouwens op onvermijdelijke
wijze, is gewijzigd. Deze taalkundige „onbeweeglijkheid", die beperkt is, moet op
het vlak van de taalsymboliek mede de
onvergankelijkheid van de geopenbaarde
werkelijkheid helpen uitzeggen.
Een theologie kan ook „nieuw" lijken
om een andere reden. De goddelijke werkelijkheid is zo rijk, dat Been mens, Been
tijd deze naar waarde vermag uit te spreken. „Want ons kennen is stukwerk en
stukwerk ons profeteren" (I Kor 13, 9).
Elke tijd wordt opnieuw geroepen om
vanuit zijn eigen existentiele levenservaring juist die aspecten te beklemtonen,
waarmede hij een zekere connaturaliteit
vertoont, zonder daarom het geheel volledig over het hoofd te zien. De mensheid
denkt nu eenmaal dialektisch, of eenvoudiger gezegd: ons denken schrijdt voort
op het ritme van ons stappen, van het
ene been op het andere. Een werkelijke
vernieuwing zal ten slotte bereikt worden, wanneer wij puttend uit de leer van
de H. Schrift en luisterend naar de geloofservaring van eeuwen, door het beschouwen en samenbrengen van steeds meer

1) Dr . P. Schoonenberg Si., Het Geloof van ons Doopsel, deel 4, De Macht der Zonde, Inleiding op
de Verlossingsleer. — L. C. G. Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1961, 282 pp., geb. f 9.50, ing. f 7.90.
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geloofspunten een rijkere visie bereiken
in de wijdte, de diepte en de hoogte van
God en Zijn Woord over ons leven. Op
deze wijze heeft Schoonenberg dan ook
„nieuwe- inzichten gebracht in onze ver
bondenheid in het kwaad, heel speciaal
met betrekking tot de erfzondelijke „situate-, waarin de mensheid verkeert, in
een meer geestelijke opvatting van het
wezen van doodzonde en dagelijkse zonde,
en van de verhouding tussen zonde en
zondestraffen, waarin de macht van de
zonde zich openbaart.
Ten slotte zouden wij de aandacht willen vestigen op een derde kwaliteit van
deze studie, die de vorige omvat. Terwijl
men dit boek leest en met de schrijver
meedenkt, ervaart men hoe van het ene
hoofstuk op het andere de vele vertrouwde noties uit de predicate en de catechismus een diepere religieuze zin ontvangen.
Moet onze theologie iiberhaupt gecorrigeerd warden? Dit moet zij inderdaad. De
fundamentele inzichten van de Schrift, de
beslissende uitspraken van de Concilies,
de diepere visies van de grote theologen
worden heel snel voor en door de algemene consumptie vergroofd, verhard,
vervlakt. Spontaan gaat men op deze
gegevens „doorredeneren -, vergetend dat
men niet ongestraft over goddelijke waarheden dOOrdenkt, wanneer men, opgesloten in een al te menselijke logica, het
levend contact verliest met de goddelijke
werkelijkheid.
Er is echter nog een groter gevaar, en
wel heel speciaal met betrekking tot deze
weinig comfortabele noties van de zonde.
Onbewust zoekt de mens zich te beveiligen tegen het geweld van de goddelijke
Liefde Deze fundamentele bedreiging van
elke godsdienstige levenshouding, die
voor ons christenen voorbeeldelijk veroordeeld werd in het rabbinisme, komt
vooral tot uiting in de godsdienstige beleving. Het vindt evenwel zijn onvermijdelijke weerslag in de godsdienstige bezinning, als rationalisatie van een dikwijls
al te legalistische levenshouding. Onze
levende verhouding tot God wordt verzakelijkt en herleid tot gemakkelijk te
hanteren kwantitatieve of juridische notes. Doodzonde en dagelijkse zonde,
schuld en straf, angst en berouw, de
zonde van de persoon en de zonde van
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de wereld, oerzonde en erfschuld worden
netjes afgewogen, zodat wij zonder moeite een overzicht kunnen krijgen in debet
en credit ten overstaan van onze verhoudingen tot God.
Dit alles tracht Schoonenberg weer
zuiver religieus te denken en dit voor de
mensen van onze tijd. Zijn voornaamste
uitgangspunt vormt, zoals bij de vorige
delen, de leer van de Schrift. Daarom
werd ons ook de H. Schrift door God
nagelaten, als blijvend uitgangspunt voor
onze religieuze bezinning op het geloofsgoed. Bij deze bezinning laat hij zich
voorlichten door de uitspraken van de
Concilies. De leer van de Vaders en van
de vroegere theologen wordt niet als zodanig behandeld, tenzij in zover, zoals
wij reeds zeiden, hij zijn „nieuwere" inzichten met de hunne vergelijkt, en hierbij
de juiste grondvisie vrijmaakt van minder
gelukkige nevenbeschouwingen. Dit zal
hij met bijzonder veel zorg doen met betrekking tot zijn leer over de erfzonde,
als situatie, een notie die betrekkelijk
nieuw is, en daarom licht verkeerd zou
kunnen verstaan worden. Ten slotte
tracht hij deze gewonnen inzichten voor
onze tijd te herdenken in een moderne
filosofie van de persoon, waarbij hij in
het laatste deel, dat de gevolgen van de
zonde ontleedt, een dankbaar gebruik
maakt van gunstige, zij het theologisch
beperkte analyses van Bergson, Kierkegaard en Sartre.
Wij hebben ons voor enkele jaren moeten toeleggen op de studie van de bestaande theologie van de zonde. Wij
moeten bekennen, dat Been onderwerp
ons zo ontgoocheld heeft. Wij hebben
daarom des te meer reden om dankbaar
te zijn, nu Schoonenberg zich zoveel
moeite heeft gegeven om een zuiverder
en religieuzer inzicht te verwerven in dit
mysterie van onze aardse existentie. Het
is waarschijnlijk dat ook andere theolo
gen op deze correcties hun eigen correc
ties zullen menen te moeten aanbrengen.
Hiermede is in alle geval binnen ons
nederlands taalgebied een gesprek ingezet
van het hoogste gehalte, dat niet alleen
theologisch vruchtbaar zal zijn, maar ook
van betekenis moet worden voor de verdieping van ons godsdienstig leven.
P. Fransen S.J.
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Een ,Inleiding tot de liturgie"
Wanneer de bekende Dom Verheul nu
eindelijk ook eens een boek uitgeeft over
het gebied waarop hij zich reeds zo verdienstelijk heeft gemaakt, mogen we het
bij voorbaat al gunstig onthalen, ondanks
zijn zeer bescheiden titel. Wanneer we
dan op de titelpagina als ondertitel yinden Haar theologische achtergrond, dan
weten we meteen ook: dit is een boek
dat, in ons taalgebied, werkelijk „in een
behoefte voorziet" 1).
Het bezit de voordelen van een handboek
het is immers de neerslag van
een cursus zonder de nadelen ervan.
Het is overzichtelijk, maar niet schools;
het biedt degelijke theorie, maar bevattelijk voorgesteld en in onmiddellijke verbinding met de religieuze beleving. Zodat het geschikt is zowel voor de priester
die beroepshalve de liturgische kant van
zijn zielzorg moet bestuderen, als voor de
leek die verlangt te weten waar het nu
met die steeds toenemende liturgische
beweging eigenlijk om te doen is. Het
antwoord vinden we al vanaf het begin
gegeven. De liturgie is „een persoonlijke
ontmoeting van de gehele mens met God
onder de sluier van tekenen, door en in
Christus en in de gemeenschap van de
Kerk" (p. 12). Met deze omschrijving,
die men niet gemakkelijk zal verbeteren,
is heel het eigensoortige en, in zekere zin,
onvervangbare van de liturgische vroomheid, heel haar rijkdom en diepte reeds
gesuggereerd. Men moet de schrijver zelf
volgen in de uitwerking van deze begripsbepaling, waaraan het eerste en
grootste deel van zijn boek is gewijd, en
waarin de vijf aspecten die men volgens
deze definitie in de liturgie kan anderscheiden, puntsgewijze worden ontwikkeld.
Het tweede deel behandelt drie „actuele
problemen rond de liturgische vroomheir: de verhouding van de liturgie tot
de volksdevoties, tot de bijbel en tot het
oecumenisch streven, waarbij Verheul
zijn kennis van de historische gegevens
aan een boeiende voorstelling van de
problemen weet te verbinden.

Niet alleen wat het boek biedt is oorspronkelijk: de schrijver heeft zijn voordeel gedaan met wat anderen reeds naar
voren hadden gebracht. Hij komt daar
ook voor uit en verwijst voortdurend
naar het bibliografische materiaal dat hij
heeft benut. Een grote verdienste blijft
het intussen dat iemand voor wie de
liturgie niet alleen een theoretische wetenschap, maar vooral een zielzorgelijke
aangelegenheid en een vitale functie van
de Kerk is, op persoonlijke en heldere
wijze heeft samengebracht en geordend
wat elders verspreid is en, wegens tijdgebrek of anderszins, buiten het bereik
ligt van de meesten. Overigens zullen
voetnoten zelden zo weinig als ballast
worden gevoeld: de lectuur van het boek
zal meer dan den lezer vanzelf prikkelen
om een of ander punt verder te bestuderen.
Als we ondanks alles een bezwaar
hebben, is het de iets te grote vlotheid
waarmee de schrijver zijn synthese heeft
samengesteld. Kan men b.v. werkelijk
beweren dat de ritus van de handoplegging bij de heilige wijdingen „een lichamelijk fysisch contact" vereist om dezelfde reden waarom het water met de dopeling letterlijk in aanraking moet komen
(p. 121)? Het menselijk contact bij een
handoplegging is toch van een andere
aard dan het contact met materiele elementen als olie of water, en dat zal dan
ook wet de reden zijn dat, sinds de apostolische constitutie van Pius XII over de
wijdingen (1948), het „lichamelijk fysisch" contact, althans voor de geldigheid, niet meer vereist is. Met betrekking
tot de doopsymboliek spreekt de schrijver alleen van de reinigende, afwassende
rol van het water, terwijl de primaire
betekenis, waarbij Christus heeft aangeknoopt, wel schijnt te zijn het in contact
treden met dat element dat van ouds
symbool is van dood en wedergeboorte.
Nogal zwak is ook het resultaat van zijn
poging om aan de hand van de Schrift
de plaats van het lichaam in het verlossingswerk en in de heilsorde aan te tonen: het volstaat niet enkele teksten aan
te halen en te parafraseren waarin het

1) A. Verheul O.S.B., Inleiding tot de liturgie. — Patmos, Antwerpen, 1961, 222 pp.

BOEKBESPREKING
woord lichaam voorkomt. Het feit dat hij
in Grossouws vertaling van Rom. 6, 6
„het lichaam der zonde" niet meer letter-,
lift terugvindt -- een vrijheid die de vertaler overigens in een voetnoot rechtvaardigt —,, pleit niet zozeer tegen deze
vertaling, maar eerder tegen het gebruik
dat Verheul van deze tekst wil maken.
Doch deze en dergelijke feilen, evenals
een aantal druk- en spelfouten, nemen
we graag op de koop toe bij de grote
weldaad die dit boek betekent. Dat alles
zal gelukkig niets afdoen aan het goed
dat het zal verrichten, en reeds volop
bezig is te verrichten. Op het ogenblik
dat deze regelen verschijnen, is de eerste
oplaag al lang uitverkocht!
En wanneer we ten slotte nog een
klein gemis constateren, is dit allerminst
als kritiek, alleen maar als aanvulling
bedoeld. Dom Verheul zegt over de actieve deelname der gelovigen voortreffelijke en overtuigende dingen. In alle eerlijkheid toont hij daarbij aan dat men zich
voor de motivering van deze deelname
moeilijk kan beroepen op de nieuwtestamentische teksten over het priesterlijk
karakter van het Godsvolk. Moet de
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actieve deelname het dan zonder directe
bijbelse fundering stellen? Ons inziens
mag men hiervoor gerust verwijzen naar
de, elders door Verheul aangehaalde
plaatsen uit Paulus, volgens welke de
gelovigen, vervuld van de Geest, met
elkaar voor de Heer uit ganser harte
psalmen, hymnen en liederen moeten zingen (Ef. 5, 19-20; Kol. 3, 16-17). Kan
het zijn dat deze teksten werkelijk alle
actualiteit hebben verloren? Of hebben
we hier niet, lang voor alle pauselijke en
bisschoppelijke richtlijnen, het apostolische handvest van de actieve deelname?
Dat Paulus hier de eucharistische viering
op het oog heeft, blijkt wel --- onder
meer —, uit het „dankzeggen - waarvan
telkens in de context sprake is. Laat het
dan waar zijn dat de letter van deze teksten alleen gold voor die eerste, charismatische tijden, de geest van deze praxis
is normerend voor alle verdere generaties. Concreet gezegd: het minimum dat
men kan doen — en in vele gevallen zal
daarmee ook het maximum bereikt zijn
-- om weer bij deze oertraditie aan te
sluiten, is de mis dialogeren.
L. Geysels S.J.

Boekbespreking
GODSDIENST
POTTERIE, I. de la, Getuige van het
Woord (Patmos-reeks De Christen in
deze tijd, nr. 8). — Uitgeverij Patmos,
Antwerpen, 1961, 136 pp., Fr. 58.
Terecht gewaagt de auteur van deze zeer
gedegen monografie over de johannelsche
geschriften van een new look, een nieuwe (en toch traditionele) visie op deze
nieuwtestamentische boeken. Met grote
trefzekerheid onderzoekt hij achtereenvolgens de drie onderverdelingen van
het johanneisch opus, nl. het Evangelie,
de Brieven, en de Openbaring (Apokalyps). Voor elk van deze Schriftboeken
wordt gepeild naar het eigen literair
genre, het grondthema en de letterkundige structuur. Tenslotte volgt een kleine
synthese van de johanneische theologie.

In een inleiding wordt de huidige stand
van de wetenschap in verband met de
persoon van Johannes aangegeven. Misschien is de auteur te bescheiden, als hij
zijn werk halverwege een technisch wetenschappelijke studie en een vulgarisatiewerk plaatst: overal voelt men, tast
baar, de rustige zelfverzekerdheid van de
specialist, die de volledige bibliografie
uit heel wat taalgebieden beheerst. De
twaalf bladzijden op het einde van het
werk, waarin naar de recente werken
over Johannes verwezen wordt, bevatten
ongeveer alles wat men op dit gebied
kan wensen. Vooral in verband met het
vierde Evangelie wordt hier, niet alleen
voor „priesters en theologiestudenten",
maar voor alle belangstellenden een uitstekende inleiding en leiddraad gegeven.
Warm aanbevolen.
J. De Fraine
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DONDEYNE, A., Priester en Leek. (De
Christen in de tijd, 11). -- Patmos, Antwerpen, H. Nelissen, Bilthoven, 1961, 72
pp., Fr. 35, f 2.75.
De Leuvense professor verstaat de kunst
om in bevattelijke en eigentijdse vorm
ingewikkelde theologische vragen toch
genuanceerd voor te stellen. In aansluiting bij Geloof en Wereld is de vraag
naar de dialoog ook hier centraal, nu toegepast op de binnenkerkelijke ontmoeting. De ontwikkeling in de feitelijke verhouding ambt-leek vindt immers in de
gewijzigde verhouding christendom-wereld zijn oorsprong. Een jarenlang stimulerend contact met de kern der jonge
Vlaamse intellectuelen gaf aan de priester Dondeyne een ongewoon invoelingsvermogen in deze problematiek. Hieruit
ontstond dit heldere boekje dat op alie
milieus die het ernstig menen met het
gesprek geestelijke-leek bevrijdend zal
inwerken. Een opmerking: op biz. 40
wordt het bekende artikel van I. de la
Potterie geciteerd, doch de stelling die in
de tekst wordt voorgehouden zegt ongeveer het tegendeel van wat het geciteerde artikel bedoelt.
J. Kerkhofs
FORTMANN, Herman J. H. M., Geloofsvragen. Radio-causerieen. -- Dekker
& van de Vegt, Utrecht, Nijmegen, 1962,
152 pp. f 4,90.
Dit boekje is een vervolg op „Actuele
Geloofsproblemen", een eerste collectie
radio-toespraken. Wij schreven bij het
verschijnen daarvan (en dit geidt ook
voor deze tweede serie): „Het zijn verzorgde toespraken, verzorgd zowel wat
inhoud als vorm betreft, over allerlei theologische en kerkelijke kwesties, die van-.
daag de geesten bezig houden". De auteur verstaat de kunst de dingen populair
voor te stellen zonder oppervlakkig te
worden. Hij heeft een gelukkige kijk op
het oude en het nieuwe en weet op zijn
hoorders en lezers die evenwichtige kijk
over te brengen. Het lijken maar eenvoudige boekjes, deze radio-causerieen, maar
zij zullen oak priesters en intellectuelen
bekoren.
P. van Alkemade
POST, Dr. R. R., Kardinaal de Jongs
Handboek der kerkgesc.hiedenis. I De geschiedenis van de oude kerk (tot omstreeks 700). — Dekker & v. d. Vegt,
Nijmegen, Utrecht, 5de druk, 1962, 287
pp., f 19.50.
Deze vijfde druk van het bekende Handboek der Kerkgeschiedenis verschilt aanmerkelijk van de vorige drukken In het

” Woord vooraf" geeft Prof. Post, die dit
deel bijna geheel herschreven heeft, een
uitvoerige verklaring van zijn opvattingen en werkwijze. Tegelijk met Prof.
Abbink van Rijsenburg verzorgt hij ook
de nog volgende delen. Zijn opzet wijkt
enigszins of van die van de kardinaal.
Het zo gunstig bekend staande handboek
zal ook in deze nieuwe druk zijn weg
vinden zowel in scholen voor priesteropleiding als in de boekenkast van belangstellende leken.
P. van Alkemade
FRIJLING, Ir. J., De leer Christi. Opstellen in de geest van Hegel, Bolland en
Hessing. — W. P. van Stockum & Zoon,
's-Gravenhage, 1961, 67 pp., f 4,50 en
5,90.
Hedendaagse filosofiegrasduiners zullen
dit boekje wellicht niet kunnen verteren,
maar serieuze katholieke beoefenaars van
de wijsbegeerte en van de theologia fundamentalis moeten er eens kennis van nemen. Het werk poneert zich als uiting
van „de zich van zichzelf bewustwordende geest, .... die voor geen zogenaamd
mysterie terugdeinst". Schr. staat o.a.
sterk in bepaalde antithesen t a.v. antiintellectualistische gelovigheid, fixistische
dogma-opvatting en verloochening van
Gods immanentie. Maar o.i. zijn z'n gedachtengangen wijsgerig en theologisch
vatbaar voor „Aufhebung - in een christelijke synthese. Hij heeft er recht op, dat
we hem zeer ernstig nemen in discussie
en wetenschappelijk gewetensonderzoek.
Historisch en exegetisch is zijn informatie
niet altijd zo best, maar een gedachtenwisseling daarover is pas zinvol tegen de
achtergrond van zijn ontologie en zijn
kenleer.
P. den Ottolander
KALT, Gustav, De viering van de hdlige Eucharistic. — Standaard-Boekhandel, Antwerpen, Amsterdam, 1961, 188
pp., geb. Fr. 75.
VOS, O.S.B., Dom Cornelius, De riten
van de mis (Ecclesia). --- Desclde De
Brouwer, Brugge, 1961, 128 pp., Fr. 75.
Er zullen steeds tijden in de Kerk zijn
waarin men tot het bewustzijn komt dat
bepaalde wijzen van geloofsbeleving vernieuwing nodig hebben. Zo ondergaat de
liturgische beleving de laatste jaren een
diepgaande vernieuwing, omdat men leert
beseffen dat sommige praktijken (b.v. het
beperken van de communies) om bedenkelijke redenen ingang hebben gevonden
ofwel door tijdsgebondenheid hun zin
verloren hebben. Zeer belangrijk werk
werd op het gebied van historische stu-
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die geleverd door J. A. Jungmann in
Missarum Solemnia, dat nu voor velen
dient als leidraad bij verder onderzoek.
De twee boekjes die we hier samen bespreken zijn allebei tot stand gekomen
onder inspiratie van Missarum Solemnia.
De riten van de mis van Dom Vos onderzoekt het uiterst nauwkeurig geheel
van rubrieken die voorgeschreven zijn bij
het mislezen. De auteur vraagt zich af
wat er in deze voorschriften allemaal zou
moeten veranderen. Uiteraard lijkt dit
boek meer bedoeld voor specialisten.
Vernieuwingen kunnen slechts goeddoen,
dunkt ons, wanneer hun zingeving voldoende naar voren komt. De auteur echter veronderstelt te zeer dat deze zingeving voldoende bekend is. Het boekje
van G. Kalt beoogt daarentegen enkele
voorname verworvenheden uit Missarum
Solemnia en dergelijke werken in het bereik te stellen van niet-specialisten. Het
is geschreven voor leken die ten minste
de grote lijnen willen kennen van wat
men bereikt heeft door de studie van de
liturgie. Maar het zal ook priesters helpen om juister te zien waarin de structuur van de Mis bestaat, wat de zin is
van de woorddienst, het dankgebed, het
offermaal, waar men de zinvolle waarneembaarheid moet zoeken die van de
Mis het authentiek gebed van de vergaderde Kerk moet maken.
M. De Tollenaere

FRAINE, J. De, Nouvel atlas historique
et culturel de la Bible. — Elsevier, ParijsBrussel, 1961, 276 pp., 252 ill., 14 kaar-
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nooit uit het oog verloren dat in Gods
bestel de volkeren er zijn om Israel, hoe
ze tegenover Israel ook optreden, steeds
gaat het er om dat ze in Gods hand de
instrumenten zijn waarmee hij zijn Heilsplan progressief uitwerkt. Deze geschiedenis is heilsgeschiedenis. De tekst wordt
door talrijke foto's ---- waaronder vele
nog onuitgegevene — geillustreerd. Sommige ervan zijn bijzonder geslaagd (zo
b.v. n. 43, het S. Katarinaklooster bij de
Sinai) en suggestief (zo de documentatie
over het slachten van het Paaslam bij de
hedendaagse Samaritanen). Wel hadden
we ze graag wat meer in de tekst ingewerkt gezien. — De kaarten zijn jets geschematiseerd, maar helder en overzichtelijk (een jammerlijke vergissing op de
kaarten biz. 18 en 62 plaatst Teleilat el
Gassul ten Z.W. van de Dode Zee, niet
ten N. ervan, op de linkeroever van de
Jordaan). Persoonlijk zouden we de voorkeur hebben gegeven aan een tekst die
iets minder van de kroniek weghad, meer
uitdrukkelijk bij de gewijde Boeken zelf
aanleunde en de lezer er spontaan toe
aanzette de Bijbel zelf open te slaan om
er Gods Woord rechtstreeks te beluisteren. Dit neemt evenwel niets weg van de
hoge verdiensten van het werk. We zouden het aan alle lezers van de H. !Schrift
willen aanbevelen, vooral aan hen die
zoeken naar zin en verantwoording van.
Gods handelen met het schijnbaar onbeduidende yolk, ingesloten tussen de grote
wereldmachten, maar voorbestemd om
het Heil der volkeren voor te bereiden.
J.-M. Tison

ten, F. 390.
Deze nieuwe atlas, die alleen de geschiedenis van het Oude Testament behandelt, kan vanuit twee standpunten worden beschouwd. Daar is vooreerst de
tekst. P. De Fraine wil ons de geschiedenis van het uitverkoren yolk schetsen,
niet zonder meer zoals we ze uit de Heilige Boeken zelf kunnen vernemen, maar
teruggeplaatst in het ruime kader van de
oude culturen uit het Nabije en Midden
Oosten. &hr. is vertrouwd met de jongste en beste publikaties op het gebied
van de exegese, van cultuurgeschiedenis
en de archeologie, en weet deze degelijke
wetenschap tegelijk op eenvoudige en ongecompliceerde wijze voor alien toegankelijk te maken. Gezien tegen de achtergrond van de grote cultuurbewegingen
uit die tijd, ontsluiert de „gewijde geschiedenis" aan de lezer onvermoede aspecten van echtheid, nabijheid en als het
ware tastbaarheid. Anderzijds wordt

COMBLIN, Joseph, Echec de l'Action
catholique? — Editions universitaires,
Parijs, 1961, 176 pp., 8,70 NF.
Dit werk zal vele lezers kregelig stemmen. Enerzijds omdat schr. een te felle
aanloop neemt om tenslotte met brio een
open deur in te beuken, anderzijds omdat dit zeer delicate onderwerp hier veel
te vluchtig werd afgehandeld. De „profetische - visie doet meermaals afbreuk
aan de klare gedachtengang. Naast vele
juiste detailpunten, die inderdaad de K.A.
kunnen aanzetten tot een heilzaam gewetensonderzoek, bevat het boek een paar
grondvisies die in hun ver doorgedreven
simplificatie zeer aanvechtbaar worden.
0.m. de notie „mislukking - toegepast op
een „apostolaat - . Al gebruikt schrijver
dan 30 bladzijden om zijn methode af te
lijnen (hij wil niet spreken over het bovennatuurlijk aspect der K.A. maar zich
beperken tot de fenomenologie ervan „au
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plan historico-social - ) , toch spreekt hij
achteraf geregeld waardeoordelen uit.
Verder zou een duidelijker formulering
van schrijvers kerkbegrip wenselijk zijn
geweest, vooral in het hoofdstuk „Pour
tine Eglise totale" waar hij voor de opbouw van „een nieuwe christenheid weinig rekening schijnt te houden met
het pluralisme van de huidige wereld en
met de moeizaam, historisch gegroeide
uitzuivering van de verhouding tussen
Kerk en Staat. Een utopisch „messianisme- speelt de auteur hier wel eens parten.
Tenslotte lijkt het verwarrend de K.A.
van Latijns Amerika onder dezelfde noemer te willen brengen met die van onze
Westerse landen. Toch biedt het boek
vele flitsen die perspectieven openen.
Wat E. H. Comblin schrijft over ghettomentaliteit en over onvolgroeid Christendom, is raak. De passages waar hij de
toekomstige evolutie van de veranderde
priesterlijke functie uittekent, zijn revelerend (al weet hij in zijn vereenvoudiging
geen eigen plaats te geven aan de religieuzen en de seculiere instituten). Dat
schrijver niet een hoofdstuk heeft over
gehad om de positieve winstpunten aan te
stippen die de nu 40-jarige K.A. dan
toch heeft geboekt (o.m. het feit dat het
toch dank zij de georganiseerde K.A. is
geweest dat nu overal de spontane „actio
catholicorum" is mogelijk gemaakt), is te
betreuren. Het onderwerp verdiende een
veelzijdiger en meer genuanceerde behandeling.
A. Cauwelier
Le mystare de l'unite (Cahiers de la
Pierre-Qui-Vire, 17-18). — Desclee de
Brouwer, Brugge, 1962, 420-248 pp., Fr.
180 en 165.
De inleiding in de huidige oecumenische
problematiek, die in dit werk wordt aangeboden, is in het genre der hoge vulgarisatie ongetwijfeld van uitzonderlijk gehalte. Terecht zien de samenstellers in
het oecumenisme meer dan een vraagstuk
voor specialisten. Het is een grond-dimensie van alle kerkelijk leven, daar
het verlangen naar eenheid tot de kern
der openbaring zelf behoort. Aldus wil
deze publikatie de ontwikkelde christenen
brengen tot een meer authentisch oecumenisch ingesteld-zijn. Hiertoe werd een
beroep gedaan op de beste specialisten,
towel onder katholieke als onder protestantse en orthodoxe theologen. Na een
korte voorstelling van de ontdekking van
het oecumenisme als een genade der laatste 100 jaar (0. Rousseau, I. Dalmais,
Y. Congar) wordt de beginnende bele-

ving ervan uiteengezet respectievelijk op
het vlak der grote kerkgemeenschappen,
der parochies, der nationale eigenheden
en der specifiek daartoe gestichte kloosters (Chevetogne, Taiz6 en Deir-el-Harf
in de Libanon); hierbij treffen vooral de
bijdragen van de Atheense prof. H. Alivisatos en van M. Le Guillou O.P. Dit
geheel wordt dan gesitueerd tegen de
achtergrond van het historisch drama dat
het Oosters schisma (met o.m. een meesterlijke voorstelling van het donatisme
door prof. A. Mandouze) en het Westers
schisma (met een krachtig stuk over Luther van prof. J. Lortz) voor de christenen blijft betekenen. Zeer overzichtelijke
chronologische tabellen voltooien het
eerste deel. In een tweede volume wordt
naar de kern van het mysterie der Kerk
gepeild, vooreerst beschouwd als geloofsgeheim (met vooral een rijk stuk van Le
Guillou), vervolgens als levensopgave
met de dubbele roeping tot oecumenische
dialoog en tot opname in de intertrinitake Gemeenschap. Een oecumenisch vocabularium sluit het geheel. In deze concilie-tijd verdient dit werk de voile aandacht van elke christen die zijn diepste
leven gebonden weet in dat van de Kerk.
J. Kerkhofs
AUVRAY, Paul, L'helneu biblique (Collection: Connaitre la Bible). Desclde
de Brouwer, Brugge, 1962, 98 pp., 0611.
Uitgaande van het principe, dat Hebreeuws leren moeilijk is en anderzijds
toch ook nuttig, wil de bekende Franse
exegeet, Paul Auvray, in een honderdtal
bladzijden, enkele eigenaardigheden van
de Hebreeuwse taal belichten. Achtereenvolgens bespreekt hij de lettertekens (met
een terugblik op de geschiedenis van het
alfabet), het synthetisch karakter van de
taal, het werkwoord (het moeilijkste, en
voor onze smaak vreemdste aspect van
het Hebreeuws), en de structuur van het
modern Hebreeuws. Tot slot biedt de
auteur enkele zeer letterlijke vertalingen
van drie belangrijke teksten (Gn. 2, 4-8:
de schepping van de mens; Gn. 12, 1-5:
de roeping van Abraham; Ex. 3, 1-7: het
visioen van het brandende braambos).
De methode van dit boekje is verre van
schools; in het begin van elk hoofdstukje
praat de auteur ongedwongen over het
onderwerp, om slechts op het einde enkele grammaticale regels op te sommen.
Als een eerste kennismaking met de
steeds wondere wereld van een nieuwe
taal, is deze tiende aflevering van de
reeks „Connaitre la Bible" ten zeerste
J. De Fraine
aan te bevelen.
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CELIER, Paul, Que Pais-je au monde?
(Collection „Siêcle et catholicisme-).
Mame, Tours, 1962, 255 pp., NFr. 8.70.
Welke naam moeten we geven aan de
twee&i.vijftig opstellen van dit boek? en
aan het werk in zijn geheel? Beschouwingen? overwegingen? essay's? verkenningen? Het meest treft ons de eerlijkheid
van schrijver en betoog. Oprecht onderzoekt en beantwoordt hij de titelvraag:
nogal filosofisch, maar van uit een rijke
psychologische, sociale, religieuze informatie; en vanzelf komt hij in dogma en
geloof terecht. Zijn uiteenzetting overweldigt ons nergens; maar aanhoudend
leren we wat, en wanneer we het geheel
als een visie op wereld en leven beschouwen: deze komt nogal laborieus tot
stand; ze zal echter nimmer ontgoochelen
en verrassend verrijken.
Em. Janssen
BALTHASAR, Hans Urs von, Het beschouwende gebed. Vert. Paul Brand,
Hilversum, 1962, 229 pp., f 8.90.
In de Oasen-serie, die bedoelt een reeks
geestelijke schrifturen aan priesters en
leken te verstrekken, is dit werk van de
Zwitserse theoloog H. U. von Balthasar
verschenen. Het wijkt aanmerkelijk of
van de bekende verhandelingen over het
beschouwende gebed, zowel in zijn onderwerp als in zijn methode. De auteur
belicht het gebed vanuit het geheel der
openbaring, waardoor zijn boek een theologisch-schriftuurlijke verhandeling is
geworden, die de nodige inspanning en
aandacht vraagt van de lezer. Dus geen
gebedsmethodologie, doch een plaatsen
van de lezer „in de straal van het goddelijk woord-, waardoor de christen als
van zelf tot en in het beschouwende gebed gevoerd wordt. Het werk is in drie
grote hoofdstukken ingedeeld: de act, het
object en de spanwijdte der beschouwing.
Het is, zoals van von Balthasar te verwachten was, een rijk boek, dat de lezer
een ruimer en grootser inzicht bijbrengt
in schriftuur en openbaring en de gebedsgeest in hem wekken zal.
P. van Alkemade
MARKOWA, Eugenia, Le Choix.
Desclde De Brouwer, Brugge, 164 pp.
Zesentachtig korte hoofdstukjes. Telkens
een gebeurtenis, een belevenis, genoteerd
als in een dagboek, zonder omhaal, blijkbaar zelfs zonder samenhang, ongeveer
zoals de dagen elkaar opvolgen. En toch
den aangrijpend verhaal dat loopt van
het doopsel van de auteur en haar man,
de kunstenaar Marek Szwarc, beiden
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Poolse Joden, tot aan het doopsel van
hun kind, een goed jaar later, dat voor
de ouders een tweede doopsel wordt, dat
hen nu voorgoed voor de genade openstelt. Eugenia Markowa geeft geen commentaar, wil niet verklaren. Zij noteert
slechts de feiten zoals zij zich hebben
voorgedaan en de „keuze - die hen overviel. Zij lieten zich dopen om een vriendin de trouw aan haar Joodse geloof te
laten bewaren, in de mening dat hun
eigen Joodse overtuiging sterk genoeg
was om ze niet door het doopsel te laten
beInvloeden. Zij wisten niet dat zij toen
de eerste stap zetten, naar het doel, waartoe God hen riep.
S. Heester
ELCHINGER, e.a., L'Eglise en dialogue.
— Ed. du Centurion, Parijs, 1962, 128
pp., NF. 7,10.
Het dossier over het Concilie en het
oecumenisme wordt hier aangevuld met
een keuze uit de voordrachten tijdens het
najaar 1961 door de bisschop-coadjutor
van Straatsburg aldaar georganiseerd:
van orthodoxe zijde prof. Evdokimov
(het priesterschap der gelovigen in de
Oosterse traditie) en bisschop Cassianus
(de aanwezigheid van de Oosterse Kerk
in het Westen), vanwege de protestanten
dominee Boegner (de Wereldraad der
Kerken op de vooravond van het Vaticaans Concilie) en vanwege de katholieken zelf kardinaal Alfrink (enkele aspecten van de eenheid der christenen). Een
brief van kardinaal Bea leidt de verzameling in. Uiteraard vulgariserend is dit
boekje een nieuw bewijs van de vaste
wil tot dialoog bij de grote Kerken.
J. Kerkhofs
HECKEL, R., Le chretien et le pouvoir.
— Bonne Presse, Parijs, 1962, 176 pp.,
NF. 7,70.
De tragedie in Algiers heeft het probleem
van het onderkennen van het ware gezag
brandend actueel gemaakt. Waar is dit
gezag? hoe weerstand bieden aan onrechtmatige bevelen? mag een christen
met revolutie beginnen? De auteur, behorend tot de studiegroep van de Action
Populaire (Parijs) geeft hierop niet enkel
een leerstellig antwoord, maar maakt het
verhelderend onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van het kerkelijk gezag en ieders eigen verantwoordelijkheid.
Nu in vele jonge landen en in sommige
streken van oude beschaving het politieke regime wankel wordt, lijkt dit degelijke werkje geschikt om ook andere dan
Franse gewetens te vormen. J. Kerkhofs
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REUSS, M., Glauben heute. M. Griinewald, Mainz, 1962, 168 pp., DM. 9,80.
Niet enkel de geloofsbeleving doch ook
de psychologische tonaliteit van de geloofsact zelf wordt in hoge mate beinvloed door de wisselende tijdsomstandigheden. Bezinning op dit fenomeen bewoog de oversten van de Duitse priesterseminaries en theologische convicten
om in 1961 aan dit thema een pastoraaltheologisch congres te wijden. De voordrachten worden hier voor een ruimer
publiek toegankelijk gemaakt. Na een
exegetische inleiding over het geloof in
oud en nieuw testament (R. Schnackenburg) behandelen A. Garres en H. Fleckenstein de geloofssituatie van de huidige mens, waarop dan de toepassing
volgt van geloof in leven (E. Tewes en.
V. Schurr). Een korte studie van de geloofsact volgens het Vaticaans concilie
(J. M. Reuss, hulpbisschop van Mainz)
besluit het geheel. Al wordt niet veel
nieuws bijgedragen, toch kan het werk
priesters dienst bewijzen.
J. Kerkhofs
ECHEVERRIA, D. Lamberto de, Ascese
voor de hedendaagse mens, vert. Madeleine Brans-Beckers. Desclee De Brouwer, Brugge, 1962, 336 pp., geb. Fr. 135.
Dit boek behelst Been handleiding; het
bestaat uit talrijke korte hoofdstukken,
kleine, nogal zelfstandige causeries. Ze
zijn geschreven met een vlotte pen en
veel eruditie, door een priester-canonist
die ook romans op zijn actief heeft. Ze
zijn alle leerrijk en boeiend (ook nog in
de nogal matte vertaling), maar iets te
moraliserend en propagerend om mystiek
lichtend te zijn, en, dunkt ons, wat veel
besloten binnen de Spaanse mentaliteit
en traditie.
Em. Janssen
LACKMANN, M., Der Christ and das
Wort. — Graz, Verlag Styria, 1962,
230 blz., 72 S.
De titel van dit boek was het hoofdthema van een paar spreekbeurten, die de
evangelische professor op verzoek voor
een katholieke pedagogische vereniging
hield. Deze toespraken werkte hij later
uit en zo ontstond dit boek. Het handelt
over het menselijk woord, het geschapen
woord als uiting van het Woord, waardoor alles geschapen is en het geopenbaarde woord als manifestatie van het
vleesgeworden Woord. Het interessante
resultaat vertoont veeleer het karakter
van een fenomenologie van het aangeduide onderwerp dan van een filologische
of filosofische of theologische verhande-

ling. Misschien is in deze zeer irenische
uiteenzettingen het accent ietwat te sterk
gevallen op de kenorde ten koste van de
zijnsorde. Enige overschatting van Luther en onderwaardering van Trente zal
de katholieke lezer bij zo grote wederzijdse toenadering gaarne verontschuldigen. Om echter tot eensgezindheid te geraken zal men gemeenschappelijk moeten
steunen op Christus en op de door Hem
gestichte Kerk. Met name dient men zich
of te vragen hoe het Nieuwe Testament
is ontstaan en wat dit leert omtrent de
macht aan Petrus en aan de apostelen
verleend.
P. Ploumen
GALLI, M. von, Zeichen unter der Volkern. M. Grunewald-Verlag, Mainz,
1962, 156 pp., D.M. 10.80.
De door zijn voordrachten vooral in het
Duitse taalgebied bekende Zwitserse Jezuiet verzamelt hier zes radio-causerieen
over de actuele verschijning van de Kerk
in de wereld: over het mysterie van de
Kerk (to. de organisatie ervan), de leek,
de publieke opinie (een der meest geschakeerde opstellen uit de huidige theologische literatuur), de traditie en de H.
Geest, de christen en de ontwikkelingshulp en tenslotte het komende Concilie.
Hier worden de hoofdthema's van een
vernieuwde ecclesiologie schematisch,
maar niet ongenuanceerd in frisse taal
voorgehouden — en zulks niet door iemand die van buitenaf een grote beweging overschouwt, maar door zijn krachtige persoonlijkheid de wereld mee gestalte geeft.
J. Kerkhofs
TRETHOWAN, Illtyd, The Basis of
Belief. — Faith and Fact Books, Burns
and Oates, London, 1962, 141 pp., 8 sh.
6 d.
Dit „essay in the philosophy of religion stelt de lezer vrij volledig op de hoogte
van wat er de laatste tien jaren aan de
gang geweest is op het terrein van godsbewijzen, godsdienstfilosofie en verwante
onderwerpen. Het is een helder overzicht
en de Benedictijner monnik slaagt er
steeds in om abstracte onderwerpen zeer
begrijpelijk te maken, het boekje is dan
ook voor de niet-vakman een uitstekende
gids. We schreven zo juist: vrij volledig.
De beperking vindt hierin zijn oorzaak
dat schr. zich voornamelijk beperkt tot
Engelse auteurs, met daarnaast Fransen
als Jolivet, Gilson, Lavelle, Marcel,
Blondell, Lubac, Daniklou en Bouyer.
Hiermede is echter het einde van de wereld gegeven: Duitsland b.v. bestaat niet.
W. Peters
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WINDEY, J. S.J., Romeins Missaal voor
alien, H. Schrift-verklaring en liturgische
voorstellen van zondagen en hoogfeesten.
— Proost, Turnhout, 1962, 668 pp.
Als zondagsmissaal warm aan te bevelen
om het juist liturgisch aanvoelen waarmee de zingeving van de mis voorgesteld
wordt en om het sober en goed commentaar van de gebeden en van de lezingen.
De vertaling van de misteksten is de onlangs goedgekeurde en zeer geslaagde
M. De Tollenaere
officiele vertaling.

FARRER, Austin, Love Almighty and
Ills Unlimited. — Collins, London, 1962,
191 pp., 21 sh.
De auteur, Anglikaans geestelijke van
naam, stelt op populaire wijze het oude
probleem aan de orde van Gods voorzienigheid en het kwaad. Populair betekent hier allerminst dat hij het probleem
uit de weg gaat of concessies doet aan
moderne opvattingen in deze moeilijke
kwestie. Het is een orthodoxe heldere
W. Peters
uiteenzetting.

CHARLIER, J. P., Het teken van Kana.
Vert. GELIN, A., De hoofdlijnen van het
Oude Testament. Vert. — Patmosreeks.
Patmos, Antwerpen; Nelissen, Bilthoven,
1962, 86 pp., f 3.75.
Twee uit het Frans vertaalde monografieen over Bijbelse onderwerpen, de eerste over de bruiloft te Kana, waarin het
wijn-wonder in zijn voile zin als „teken"
wordt uitgewerkt, de tweede over de leidende, de grondgedachten van het O.T.
De Patmosreeks publiceert actuele monografieen over geloofsonderwerpen, meestal van ongeveer een honderd bladzijden.
P. van Alkemade

COLLEDGE, Eric, The Mediaeval Mystics of England. — Murray, London,
1962, 310 pp., 25 sh.
De belangstelling in de Engelse mystieken schijnt nog steeds toe te nemen, te
oordelen naar het grote aantal boeken
dat over hen verschijnt: studies, bloemlezingen en tekstuitgaven. Na een interessante inleiding, die overigens weinig
nieuws bevat, geeft schr. uittreksels uit
de werken van Walter Hilton, Juliana
van Norwich, Richard Rolle en van de
onbekende auteur van The Cloud of
Unknowing; naast dit bekende kwartet
vinden we bier St. Aelred van Rievaulx,
St Edmond Rich en Margery Kempe.
Als geheel is dit boek een goede inleiding op de mystiek der Engelse Middel
W. Peters
eeuwen.

Acts of the Convocations of Canterbury
and York. --- S.P.C.K., London, 194 pp.
Nu de belangstelling voor alles wat met
de oecumenische beweging in verband
staat groeiende is, is deze uitgave der
besiuiten van de convocaties van Canterbury en York tussen 1921 en 1961

handig en nuttig voor wie zich bezig
houdt met wat er leeft in de Anglikaanse
Gemeenschap in Eng eland. De besluiten
zijn niet in chronologische orde gerangschikt, maar naar onderwerpen ingedeeld. Een overzichtelijke inhoudsopgave
verhoogt de bruikbaarheid van dit boek.
W. Peters
RAHNER, Karl, Meditaties over feesten
en alledaagse dingen. Vert. — Paul
Brand, Hilversum, 162 pp., f 5.90.
Wederom een merkwaardig boekje van
deze Duitse theoloog. Het bevat een
aantal religieuze beschouwingen en overwegingen, oorspronkelijk en diepzinnig.
Het zijn niet zo zeer gebedsmeditaties als
wel bezinningen Op, peilingen van het
religieuze mysterie_ Rahner ziet de dingen graag universeel, kosmisch; zo ook
hier. Alle „devotionaliteit" ontbreekt
hier. De geloofsmysteries worden gezien
vanuit groots openbaringsaspect.
P. van Alkemade

De bijbel over het verbond. Toegelicht
door Drs. W. Bouwmeester. — Romen
en Zonen, Roermond, Maaseik, 1962,
115 pp., f 2.90.
Een nieuw en uitstekend nummer uit de
serie „De bijbel over ... ". De vooral in
het O.T. dominerende voorstelling van
het Verbond wordt bier geleidelijk uitgewerkt en vervolgd. De schrijver beheerst
zijn onderwerp en weet er boeiend over
te schrijven. Het is een boekje dat het
inzicht in de Bijbel zal verrijken en verP. van Alkemade
ruimen.
O'CONNOR, Patrick (Editor), The
Prayers of Man. — Heinemann, London,
1962, 544 pp., 50 sh.
Deze hoogst merkwaardige collectie bevat ongeveer achthonderd gebeden, van
allerlei tijd, yolk en taal (ofschoon allen
in het Engels vertaald): de pygmeeen
bidden eerst en aan het einde vinden we
getuigen van Jehovah. Ongeveer een
kwart zijn gebeden van christenen van
verschillend land en rite. Iedere sectie
wordt gevolgd door enkele korte verklarende aantekeningen. Het is een boek
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niet om uit te bidden, maar om eens in te
kijken en misschien zijn nieuwsgierigheid
te voldoen. Voor wie is het boek eigenlijk bedoeld? Het is moeilijk te zeggen:
in alle geval niet de gewone lezer. Het
zal de godsdienstpsycholoog interesseren,
voor wie het echter te weinig wetenschappelijk zal zijn. We kunnen het
W. Peters
moeilijk thuis brengen.
LITERATUUR
POLLMANN, Dr. Jop, Van Twee&lei
Minne. Bloemlezing van middelnederlandse lyriek (Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde nr. 16). — Tjeenk
Willink, Zwolle, 1962, 171 pp., f 5.95.
Deze uitgave wil meer zijn dan zo maar
een bloemlezing van middeleeuwse gedichten. Dr. Pollmann, misschien wel
onze meest deskundige op het terrein van
het Nederlandse volkslied, geeft hier
voornamelijk liedteksten: de meeste van
de ruim tachtig, goed gekozen verzen zijn
volksliederen. Deze bundel brengt materiaal bijeen „voor de bestudering van een
aantal aspecten van onze middelnederlandse lyriek en kleine lyrische epiek".
Daarbij staat voorop, dat in een lied
tekst en melodie niet te scheiden zijn;
alleen in combinatie met de melodie komt
een liedtekst geheel tot zijn recht. Om de
gebruiker te helpen bij die „transformatie
van leestekst naar lied" werden achttien
melodieen opgenomen, o.a. die van Alse
die vogele blidelike van Hendrik van
Veldeke en van Egidius, waer bestu bleven. De bundel verdient vooral waardering, omdat men dergelijke teksten „in
onze literaire wereld in het algemeen
slechts als teksten-zonder-meer pleegt te
zien en te aanvaarden" (p. 10). In zijn
beknopte inleiding toont P. overigens
duidelijk aan, dat bij de hier verzamelde
verzen en balladen een Touter literairesthetische benadering niet de juiste weg
kan zijn. Het prettige van de verzameling
is verder, dat bij deze wereldlijke en
geestelijke (ook mystieke) teksten de
minder bekende in de meerderheid zijn.
De woordverklaring blijft zeer beperkt,
omdat P. ervan uitgaat, dat de teksten
onder deskundige leiding bestudeerd zullen worden. Toch had hij in dit punt wel
lets royaler mogen zijn. Ook zou het de
bruikbaarheid vergroot hebben, wanneer
de melodieen niet achterin bij elkaar,
maar telkens bij de betreffende tekst waren geplaatst. Tekst en melodie warden

nu toch weer enigszins gescheiden. Waarschijnlijk zou dat de uitgave echter te
kostbaar gemaakt hebben. Het zal ook
wel niet aan Dr. Pollmann te wijten zijn,
dat niet nog meer melodieen werden opgenomen.
L. Loosen
DRAAK, Dr. Maartje, Lanceloet en het
hert met de witte voet (Zwolse Drukken
en Herdrukken nr. 6 Tweede druk). —
Tjeenk Willink, Zwolle, 1962, 66 pp.,
f 2.15.
De Zwolse reeks biedt ons een nagenoeg
ongewijzigde herdruk van de in 1953
verschenen uitgave (zie Streven VII, I
489). Maartje Draak, sedert enige jaren
hoogleraar in de Keltische taal- en letterkunde te Amsterdam en te Utrecht, geeft
hier een voortreffelijke tekstuitgave naar
het zgn. Haagse Lancelot-handschrift. De
vertelling vormt een zelfstandig riddenromannetje (851 verzen) uit de grote
Lancelot-compilatie. De even charmante
als degelijke inleiding behandelt de herkomst van dit boeiende verhaal en zijn
verhouding tot de verschillende bewerkingen van het thema. In de woordverklaring bij de prettige tekst toont Maartje Draak zich een goedgeefse en betrouwbare gids.
L. Loosen
PEYPERS, Anke, Geen denken aan. -Contact, Amsterdam, Antwerpen, 1961,
160 pp., f 5,90.
Anke Peypers, die tot nu toe een paar
dichtbundels uitgaf, verrast plotseling
met een kleine roman, een eigenaardig
boek, dat nogal afwijkt van het gewone
genre. Blijkbaar hebben de Franse roman-vernieuwers en -vernieuwsters haar
beinvloed. Het verhaal, voorzover er van
een verhaal kan gesproken worden, is
geschreven met de uiterste accuratesse,
met een gespannen aandacht voor het
woord en het detail. Alles, mensen en
dingen, staat in een eigenaardig licht en
de schrijfster tracht alle cliché te vermijden, elk woord als een nieuwe munt te
doen klinken en elke situatie met bijzondere helderheid te doen uitkomen. Als
debuut is het zonder twijfel een prestatie.
Wat er gebeurt is eigenlijk zo alledaags
mogelijk, doch de auteur wil de mensen
in hun alleen-staan, hun innerlijke onbeholpenheid, hun onvoltooibaarheid voorJ. van Heugten
stellen.
ALBE, De Arkvaders. Davidfonds,
Leuven, 1961, 210 pp., ingen. 68 F, gebonden 98 F.
Albe waagt zich hier aan een beschrij-
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ving van het avontuurlijk 'even van Noach en de zijnen aan board van de ark
te midden van de zondvloed, samen 19
mensen waaronder zijn huisvrouw en zijn
drie zonen Sem, Cham en Jafet. Door
zijn levendige fantasie groeide dit oerepos
uit tot een kleurrijke, iewat naïve en romantische voorstelling van het bijbels leyen onzer voorvaderen, gesierd door een
ontwakende idyllische lief de tussen Kanaan en Milka, ontsierd door afgunst en
een vechtpartij tussen Cush en Mitraim
omwille van Ismala, en vooral bevolkt
door een in geuren en kleuren beschreven
uitgebreide veestapel. In de beschrijving
van de uittocht uit de ark van die bonte
dierenwereld is Albe op zijn best.
L Vanden Broek
PENNOCK, O.S.B., Br. Odilo, Godt is
't Kloosterslot en Ende. Vondels verzen
op het religieuze leven verzameld en toegelicht. — De Vroente, Kasterlee; Desclee de Brouwer. Breda, z.j., 116 pp ,
f 6.50.
Voorop gaat een achttal gedichten van
Vondel, de meeste direct over het kloosterleven. De toelichtingen zijn van dien
aard, dat ook niet-neerlandici deze en de
gecommentarieerde verzen kunnen begrijpen. Daarna belicht fr. Pennock een
groot aantal afzonderlijke aspecten van
de religieuze staat vanuit het hele vondeliaanse oeuvre. Het vele schone en ware
dat hij hier biedt, doet ons verlangen
naar een meer synthetische behandeling,
b.v. van de samenhang tussen nederigheid, strijdbaarheid en bruidsmystiek.
Daarvoor zou dan een personele unie of
de samenwerking van Vondel-kenner en
monastiek theoloog gewenst zijn.
P_ den Ottolander
DONEUX, Guy, Maurice Maeterlinck.
Une poesie --Une sagesse Lin homme.
Palais des Academies, Brussel, 1961,
242 pp.
Om de opzet en dus het resultaat van
deze monografie te apprecieren, is enige
bekendheid vooraf met Maeterlincks biografie en oeuvre strikt vereist. Maar omdat precies achter de geijkte schema's
nieuwe interpretaties van deze feesteling
(geboren 1862) worden gesuggereerd, is
dit werk bijzonder welkom. Kategoriek
wenst S. de hele produktie na 1914 of te
schrijven omdat de oorlogsschok Maeterlinck uit zijn essentie zou hebben losgerukt. Wat deze datum voorafgaat aan
thematische persoonlijkheid, meent hij
reeds in de debuutverzen aan te treffen
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waarvan de kern brutaal verstoord wordt
door het contact met Georgette Leblanc.
Maar deze desymboliserende ervaring,
waaraan totnogtoe een meer blijvende invloed werd toegeschreven, krijgt van S.
alleen biografische, Been thematische
waarde. Voor de ruwe termen, waarmee
Maeterlinck de Nederlandse taal en kultuur bedacht, heeft S. historisch- en sociologisch-verzachtende omstandigheden
over, die in het licht van Maeterlincks
deterministische jeugdimpressies inderdaad overtuigen en bovendien samenvallen met zijn felle antireligiositeit. Over
dit laatste aspect is er destijds minder
deining ontstaan en S.'s verdienste is dan
ook hierin al groot dat hij door deze
voorlopig definitieve visie op de enige
Belgische Nobelprijswinnaar heen een
rechtvaardige reconstructie schuift van
een voor Zuid-Nederland belangrijke
evolutieperiode, waarvan de betekenis
Maeterlinck blijkbaar is ontgaan. Vooral
door zijn verwoed verzet tegen het
„Vlaamse- in zijn milieu en familie, is
zijn verbondenheid met ons yolk, ondanks
of dank zij zijn verloochening, uiteindelijk toch groot.
C. Tindemans

GELRE, Henk van, Henry Miller, legende en waarheid. r Lannoo, Tielt, Den

Haag, 158 pp., f 2.50.
De uitgever Lannoo en de schrijver Henk
van Gelre hebben het nuttig geoordeeld
een boekje te publiceren over het onfrisse
personage, Henry Miller. Het is bedoeld
als een apologie; vandaar de titel „legende en waarheid". Maar ook uit dit boekje treedt de Amerikaanse schrijver weinig
fris naar voren. Ik geloof dat Henk van
Gelre zijn tijd beter kan besteden
J. van Heugten

Franzlisisches Theater der Avantgarde.
— Albert Langen-Georg Muller Verlag,
Munchen, 1961, 500 pp., Ln. D.M. 9.80.
Is het een stuk levensbeschouwing in
clownerie gepresenteerd of is het prettige
onzin die zich diepzinnig voordoet? Als
we de reusachtige produktie van absurdistische drama's overzien, dan verdient
de tweede suggestie veel krediet. Bekijkt
men alleen de inhoud van deze anthologie, dan is men geneigd voor de eerste te
opteren, al is ook hier komiek als primaire bedoeling het drukst aanwezig. Bij
J. Audiberti (Der Glapion-Effekt), J.
Tardieu (Die Liebenden in der lintergrundbahn), E. Ionesco (Amêdee oder
Wie wircl man ihn los), B. Vian (Die
Reichsgrunder) en F. Arrabal (Picknick
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im Felde) is het goed herkenbaar dat zij
in het krijt staan bij Giraudoux en Cocteau als leermeesters van het poetische,
symboliserende, surrealistische kijkspel.
Het recept van het mengsel der sferen,
de banaliteit gekruist met pathos, sprookjes in duel met machines, melodramatiek
arm in arm met grauwe realiteit, allusie
en parodie, bargoens met literaire opsmuk, scenische grappen met existentialistische vis comica, demonie en kermislol, alles is hier aanwezig, een totaliserend etiket is uitgesloten. Als dramatisch
vastere waarden, niet afhankelijk van de
huidige modeconjunctuur, komen me voor
G. Schehade (Sprichworterabend), A.
Adamov (Alle gegen alle) en I. Genet
(Wánde itherall). Alleen de schijn is hier
absurd maar niet de speelsheid of kwajongensluim zijn verantwoordelijk voor
het travesti, wel de pijn die men poogt te
verstoppen achter de hallucinante suggestie. Het absurde in de voorstelling
verbeeldt het absurde in het leven-zonder-zin. Zonder ballast, zonder luchtledige satire, zonder kitschethica drijven deze
harde dramaturgen de eeuwige plicht van
de mens zichzelf te zijn als afgevaardigde
van zijn tijd tot de wel uiterste consequentie door. De vertalingen zijn perfect.
C. Tindemans

KONIG, Barbara, Kies, — Carl Hanser
Verlag, Munchen, (1961), 250 pp., geb.
D.M. 14, ingen. D.M. 7.
B. Kanig, geb. 1925 in Noord-Bohemen,
vluchtte na de oorlog naar het Westen,
leeft nu te Munchen. De roman speelt in
een Deense vissershaven met in de buurt
de enige industrie: grintwinning uit de zee.
Een weesmeisje, Lala, gered uit een getorpedeerd Duits vluchtelingenschip, is
opgenomen bij de weduwe van een schipper en haar zoon. Clemens is een somber
religieus fanaticus, frequent type in Deense literatuur en film, die zijn pleegzuster tyranniseert maar heimelijk wil be.'
zitten; zijn moeder is zwak tegenover
hem, omdat hij een voorechtelijk kind is,
dat ze had willen doden doch dit verneemt de lezer eerst later. Lala probeert
een eigen leven te vinden door huwelijk
met de eigenaar van het grintwerk, doch
ontsnapt noch aan zichzelf noch aan de
eenzaamheid en schuldbeladenheid die
over het eiland hangt. De schijnbaar eenvoudige taal is dwingend fatalistisch, de
feiten zijn onverkwikkelijk; de personen
begrijpen niets, drijven in plaats van te
zoeken, zijn vooraf verloren. En na de
vruchteloze stuiptrekking van enkele ge-

beurtenissen keert alles naar zijn onverlostheid weer. Voorbehoud; voor volwassenen.
A. Deblaere
SCHMIDT, Arno, Belphegor. Nachrichten von Biichern and Menschen.
Stahlberg Verlag, Karlsruhe, 1961, 456
S. Gzln. DM. 23.
S. zet hier zijn dialogen uit „Dya Na
Sore" verder, maar hij vervangt zijn revuetechniek door uitgebreider taferelen,
geconcentreerd op de belangstellingspunten die nu eenmaal zijn stokpaardje uitmaken: herwaardering van lang en z.i.
ten onrechte vergeten werken, en presentatie van de mens die er achter steekt.
In deze essays-in-gesprekvorm komen
aan de beurt: J. K. Wezel en zijn roman
Belphegor (1776) die hij gelijkwaardig
acht aan J. Swifts Gulliver's Travels en
Voltaires Candide, J. G. Herder (17441803), J. von Muller (1752-1809), L.
Schefer (1784-1862), H. A. Oppermann
en zijn politieke roman Hundert Jahre
(1870) en als hoofdschotel C. v Massenbach, een voorstander van de PruisischFranse alliantie tegen Rusland omstreeks
1800. S. stelt hen voor als mensen of
werken met een inhoud die ook onze tijd
aanspreekt. Als radiomontages lijken deze werkstukken ook compositorisch knap,
hoewel de innerlijke thematiek, mede
door afwezigheid van externe handeling,
verloren loopt in dit mengelmoes van
biografie, digest, praatjes en intens dramatisch conflict.
C. Tindemans
HILDESHEIMER, Wolfgang, Die Verspfitung. Ein Stuck in zwei Teilen. —
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1961, 66
pp., DM. 4.
Als eerste exemplaar in een nieuwe reeks,
„Im Dialog", die uitsluitend hedendaags
Duits theater wenst te introduceren, fungeert een vertegenwoordiger van het absurde toneel. In een, handelingskader dat
het menselijke en materiele verval van
een dorp in een gecomprimeerd tijdsverloop voorstellen moet, komt een professorstype terecht dat zowel een cynischsatirisch tijdsportret als een geraffineerde
psychologische studie als een tot vele
interpretaties geschikt symbool kan betekenen. Persoonlijk wijst S. alle realiteit
of psychologie of symboliek kordaat van
de hand maar zelfs als men hem in dit
nihil volgen wil, blijven er genoeg frisse
dialogen, briljante taferelen en vooral
zuivere dramatiek over om de vraag naar
de graad van Ionesco-invloed maar rustig
C. Tindemans
te vergeten.
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ROJAS, F., e.a., Spanische Meisterdramen. — Verlag Kurt Desch, Miinchen,
1961, 688 pp., DM. 11,80.
Omdat het theaterrepertorium in Duitsland het Spaanse klassieke drama altijd
trouw heeft gediend, stelt deze luxueuze
paperback de toeschouwer in staat persoonlijk met de tekst kennis te maken.
Op een voorwoord van Salvador de
Madariaga volgen Fernando de Rojas
(Celestina), Lope de Vega (Ehemann in
tausend Aengsten, Die Sklavin ihres Geliebten), Tirso de Molina (Der steinerne
Gast) en Calderon de la Barca (Der
Richter von Zalamea, Das Leben ist ein
Traunz). De vertalingen zijn gloednieuw
en toch nog metrisch en de bewerkingen
afgestemd op respect voor de tijdsafstand
maar tevens op de eisen van de moderne
theateruitrusting.
C. Tindemans
WUNSCHE, Konrad, Uber den Gartenzaun Vor der Klagenmauer. r Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1962, 46 pp.,
DM. 4.
Deze twee eenakters van een jong auteur (1928) zijn allebei gebaseerd op een
motief van de oude dichteres Nelly
Sachs: „Wenn einer uns anriihrt, riihrt
er eine Klagemauer an", en de poetischdromerige, tevens tragisch-existentiele
toon van dit motto geeft zowel de zwakheden als de eigenschappen van deze
eerstelingen aan. Beide handelen ze in
een aanschouwelijk verband over de
mens, die uit de realiteit wordt verdreyen en als verweer zijn innerlijke wezen
in de plaats stelt van de uitwendige band
met de gemeenschap. Hij documenteert
vinnig, spits en agressief in Vor der Klagemauer, en ingekeerd, gedempt en rustig in Lieber den Gartenzaun. Wel geeft
hij nog iets te veel toe aan de charme
van de mooie uitdrukking, waardoor de
belangstelling voortdurend van het drama overwipt naar de bellettrie.
C. Tindemans

LORENZ, Ginter W., Frederico Garcia
Lorca, r Stahlberg Verlag, Karlsruhe,
1961, 308 pp., 8 Bildtafeln, DM. 18,50.
Deze biografie bevat meer inlichtingen
over haar auteur dan over haar onderwerp. Waar S. de gelegenheid ziet antiklerikale en anti-Franco scheldtermen
in de tekst te schuiven, neemt hij zijn
kans waar. Vanzelfsprekend doet deze
vooringenomenheid niets of aan de eventuele exactheid van zijn beschouwingen,
maar als het kader zo eenzijdig uitvalt,
rijzen er natuurlijk ook twijfels over de
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juistheid van zijn commentaar. Over de
betekenis van Lorca's toneelwerk zegt hij
trouwens niet veel meer dan eulogische
algemeenheden. Wel wijdt hij uitvoerig
uit over de politieke kring waaruit Lorca
naar voren kwam, over zijn familiale
achtergrond, over Granada, over de zigeunerselementen, over zijn executie. En
vooral omdat dit Iaatste punt zo zwaar
met sentiment beladen is, had hier een
strikt historische toon gepast. De Duitse
teksten zijn subliem en bewijzen dat niet
S. maar wel de vertaler en Lorca-specialist Enrique Beck de geschikte man voor
deze biografie was geweest.
C. Tindemans

Franziisisches Theater des XX Jahrhunderts. — Albert Langen— Georg Muller
Verlag, Miinchen, 1961, 420 pp., DM.
9.80.
Ook dit keer is de rubricering der Franse
dramaturgie iets meer dan louter toneelgeschiedenis of tentoonstelling van privepsychologische verschillen. Behalve het
dramatisch belang vertegenwoordigt ieder der opgenomen auteurs een apart
hoofdstuk in het Franse geestesleven. De
meest waaghalzige experimenten treffen
we merkwaardig genoeg onder de oudsten aan met P. Claudel (Das Buch von
Christoph Columbus), J. Giraudoux
(Amphitryon 38) en J. Cocteau (Orpheus). De drie anderen zoeken niet in
de eerste plaats naar verruiming der
dramatische mogelijkheden maar brengen
wijsgerige peilingen naar zichzelf en hun
houding tegenover medemens en tijd, met
J. P. Sartre (Bei geschlossenen Tiiren),
J. Anouilh (Antigone) en A. Camus (Die
Besessenen). Deze dubbele confrontatie
bezorgt de bloemlezing een innerlijke
spanning en een contradictorische thematiek waarvan voor iedere lezer het prettige gevoel uitgaat het experiment tot
verworvenheid te zien uitgroeien en het
modernisme tot klassieke waarde.
C. Tindemans
GUICHARD, Leon, Renard. — Gallimard, Paris (La bibliotheque ideale)
1961. 312 pp. NF. 9,50.

RENARD, Jules, Theatre Complet.
Preface et Notes de Gilbert Sigaux.
Gallimard, Paris, 1959, 503 pp.,
F. 1850.
Hoewel de frisse kijk van L. Guichard
niet uitsluitend betrekking heeft op de
dramaturg Jules Renard (1864 - 1910),
lijkt het geen toeval dat zijn algemene
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karakteristieken (simpel verhaal, zoeken
naar de pointe, abellettrie, stilte als dialogisch instrument, tranche-de-vie als
prototype van bredere panorama's) precies slaan op wat ons ook vandaag nog
in zijn dramatiek als waardevol voorkomt. Mogen de effectvolle berekening
van de scene, het amorele milieu, het nabije boulevardisme met steeds in de coulissen het fin-de-siecle-bijsmaakje, het
formele manierisme een waardering verhinderen, dan blijven zijn rol in Andre
Antoines theatrale ontwikkeling of in.
Lucien Guitry's afscheid van de naturalistische acteur en zijn betekenis voor
een hernieuwde belangstelling voor dramatische concentratie belangrijk genoeg
om deze heruitgave te wettigen. Guichards tekst is prettig gecomponeerd met
afwisselend licht op auteur en oeuvre en
tevens met voldoende begrip voor essentie en tekorten. Renards Theatre Complet
wordt vervolledigd door enkele produkten van zijn (matig-)kritische activiteit
(Propos de Theatre-La Semaine The&
C. Tindemans
trale).
UNRUH, Fritz von, Dramen. -- Verlag
Hans Carl, Nurnberg. 1960, 568 pp.,
DM. 24.50.
Voor deze selectie werd er de voorkeur
aan gegeven niet de expressionistische
dramaturg in zijn meest karakteristieke
stukken (Ein Geschlecht b.v.) te vertegenwoordigen maar wel de politieke
kruistochter en afgezien van het ongewoon zwakke Bismarck oder Warum
steht der Soldat da? (1955) reveleert ze
een boeiende climax. De dualiteit tussen
mens en soldaat, von Unruh meegegeven
door zijn Pruisisch-adellijke herkomst, is
niet chronologisch geargumenteerd maar
wel volgens de scherpte van stellingname, zodat de jaartallen der drama's door
elkaar dwarrelen, terwijl de evolutie in
thema en persoonlijkheid stijgt. „Ich beneide jeden, hinter dem noch etwas ,inheres steht", vat Bonaparte (1925-26)
samen. Louis Fredinand, Prinz von
Preussen (1913) bezit het Kleistmotief
van de beslissing tussen gehoorzaamheid
of verzet. In Offiziere (1912) is de zinloosheid van het militaristische bestaan
weer verwerkt tot een Homburgconflict.
Phaea (1930), door het filmmilieu aan
deze thematische concentratie ontsnappend, is niettemin de grimmigste satire op
de militaire kaste terwijl het tevens als
neventhema de kunstenaarsdroom behandelt die von Unruh zelf zijn hele leven
lang beheerste en die hij voortdurend

moest opgeven omdat de onmin met de
Duitse werkelijkheid hem telkens weer
andere onderwerpen oplegde. Het lijdt
geen twijfel dat de interesse voor de auteur reeds retrospectief is geworden,
maar toch bieden enkele drama's nog
steeds actuele raakpunten. C. Tindemans
SCHAPER, Edzard, Die Sohn Hiobs.
--, Jakob Hegner Verlag, Köln en Olten,
1962, 136 pp., 9.50 D.M.
De fijnzinnige verteller Edzard Schaper
heeft in dit boekje twee merkwaardige
novellen gebundeld, die beide de „Joodse
ziel" tot onderwerp hebben. In de eerste
verhaalt hij de psychische reacties van de
rechtsdienaar die Jesus een kaakslag toediende. De twijfel omtrent de persoon van
Jesus en dus omtrent zijn daad, vergalt
en verteert zijn leven. De tweede bevat
het verhaal van een late afstammeling
van Malthus, wiens oor werd afgeslagen,
een mysterieus verhaal, dat slechts mogelijk is in streng Joodse sfeer. Het is natuurlijk geheel en al „fiction-, maar Schaper geeft diepte en achtergrond aan zijn
verbeelding en roept die typisch Joodse
wereld op, die wereld van leed en ellende,
van fanatiek geloof en trouw aan de
J. van Heugten
Onnoembare.
STEINBECK, JOHN, Wintertij van tegenzin. Vert. van Holkema en Warendorf, Amsterdam, 1961, 304 pp., f 8,90.
De schrijver van Grapes of Wrath en
East of Eden heeft onlangs een nieuwe
grote roman gepubliceerd, reeds in vertaling verschenen Steinbeck heeft altijd
iets massiefs, iets zwaars in zijn scheppingen; hij is een tragisch talent. In dit
boek wordt dit massieve en tragische
enigszins gecamoefleerd door het speelse
en fantasierijke van de hoofdfiguur. Ditmaal geldt Steinbecks satyre de sluwe en
niets ontziende geldzucht van de leidende
kringen in een oud stadje aan de Oostkust der U.S.A. Zelfs de held van de
roman, een sympathieke, eerlijke kerel,
telg van een oud, verarmd geslacht, laat
er zich door meeslepen. Hij geeft twee
van zijn vrienden prijs. Zowel het huiselijke leven van de held en zijn ideale
vrouw als het leven in het stadje zijn met
meesterhand beschreven. Steinbeck houdt
van mysteries, van wage aanduidingen
in zijn verhalen, die de lezer intrigeren
en veel omsluierd laten. Zo ook hier. De
grootheid zijner lapidaire romans bereikt
hij, dunkt mij, hier niet, hoewel ook dit
een boek van formaat is. J. v. Heugten
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ANDRIC, IVO, Das Fraulein. Roman,
Vert. — Carl Hanser Verlag, Munchen,
281 pp., 16,80 D.M.
De Nobelprijswinnaar Ivo Andric, die
zijn verhalen liefst localiseert in de Balkan, begint ook in West-Europa bekend
te worden. In Gospodjica (Das Frdulein)
levert hij een merkwaardige karakterstudie van een jonge vrouw, die, door haar
stervende vader gewaarschuwd dat de
mensen onbetrouwbaar zijn, zich afsluit
en verhardt om al haar innerlijke energieen te richten op het verzamelen van
geld. Ten slotte wordt zij toch nog het
slachtoffer van een oplichter en komt ellendig aan haar einde. De auteur heeft
dit mensenlot ingeweven in de politieke
verwikkelingen van Servie in 1914 en
een boek geschreven dat een talent van
formaat verraadt. Hij schrijft de psychologie van een vereenzaamde vrekkige
vrouw op de achtergrond van een hevig
bewogen en politiek ongewisse tijd.
J. van Heugten
SENECA, Sfimtliche Tragodien. Band I,
Vert. door Th. Thomann. Artemis
Verlag Zurich Stuttgart, 579 pp., f 26,80
Imp. Meulenhoff, Amsterdam.
De Artemis Verlag heeft het aangedurfd
de pathetische drama's van deze barokke
tragedie-dichter in nieuwe vertaling aan
te bieden. Dit eerste deel bevat Hercules
Furens, Troades, Medea, Phaedra en
Octavia. Naast de latijnse tekst staat de
vertaling. De vertaler leidt het boek in
met een lang essay over Seneca.
R.S.
WEST, Morris, L., De vrucht van de
stilte. Vert. — H. Nelissen, Bilthoven,
1962, 297 pp., f 9,90.
De nieuwe roman van Morris West verscheen in de serie „Diamanten der wereldlitteratuur". Het boek is echter volstrekt geen diamant en geen wereldlitteratuur. Het is een verdienstelijke roman,
zoals er tientallen verschijnen, meer echter een knap en cerebraal geconstrueerd
verhaal dan een spontaan opbloeiend
kunstwerk. Het is de bewerking van een
historisch gebeuren: een Italiaanse jonge
vrouw, die als kind haar moeder op
schandalige wijze door een partizaan zag
vermoorden, schiet jaren later de schuldige neer. Daaroverheen bouwt de auteur
de roman op van een juristenfamilie, die
de moordenares verdedigt. Het is een
corrupt en onfris gezelschap, dat de
schrijver opvoert, een meer dan cynische
vader, een door en door bedorven dochter, met daaromheen nog een drietal fi66
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guren. Kuisheid en huwelijkstrouw zijn
voor hen kindersprookjes. Hopelijk
schrijft de katholieke auteur, Morris
West, nog eens een frisser, natuurlijker
en minder cerebraal werk dan deze psychologische studie.
J. van Heugten
SYMONS, Julian, The Detective Story
in Britain. — Longmans, London, 1962,
48 pp., 2 sh. 6 d.
Met bewonderenswaardige regelmaat verschijnen de deeltjes van de serie Writers
and their Work, verzorgd door the British Council tesamen met the National
Book League. Een overzicht van ontstaan en ontwikkeling van het detectiveverhaal zal een bredere kring van belangstellenden aantrekken. Sherlock Holmes, Lord Peter Wimsey, Miss Marple,
Inspector Appleby en father Brown, alsmede Conan Doyle, Barones Orczy,
Agatha Christie, Dorothy Sayers, Chesterton en Knox en vele anderen bezorgen
de lezer een interessant uurtje.
W. Peters
BURGESS, Anthony, A Clockwork
Orange. — Heinemann, London, 1962,
196 pp., 16 sh.
Deze roman is in de ik-vorm geschreven;
de ik is een jeugdige misdadiger die van
succes en mislukking bij zijn „bedrijf verhaalt in de gangbare taal van zijn
kornuiten waarmede de lezer niet gemakkelijk overweg kan. Het gedurende enkele uren bezig zijn met dergelijk geradbraakt Engels doet de lezer op den duur
iets ervaren van het geradbraakte hart
en het geradbraakte milieu waar dergelijke taal uit voortkomt. Het wekt echter
een onontkoombare indruk dat er ander
de taal een vrij kleurloos verhaal schuil
gaat dat stereotype karakters beschrijft.
W. Peters
DREWITZ, Ingeborg, De schok. Roman. Vert. — H, Nelissen, Bilthoven,
1962, 207 pp., f 8.90.
Een eigenaardige roman, waarin, door de
zelfmoord van een enigszins singulier
mens, de gewetens van enkele daar nauwelijks bij betrokkenen worden wakker
geschud. Het probleem doet Dostojefskiaans aan: in hoe verre is men medeschuldig aan de schuld van de evenmens en
heeft een leven zin, dat volkomen onverschillig is omtrent leven en lot van de
naaste? De schrijfster heeft de polsslag
der grootstad afgetast om haar roman
een rijker achtergrond te geven. De problemen worden meer gesteld dan opgeJ van Heugten
lost.
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KUNST EN
CULTUUR
SCHULZE VELLINGHAUSEN, A.,
e.a., Elemente des modernen Theaters. -Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt,
1961, 136 pp., D.M. 6.80.
A. Schulze Vellinghausen (Das absurde
Theater) bewijst in het eerste thema van
deze bundel (een serie referaten gehouden in 1959/60 voor de Frankfurter Gesellschaft fur Theaterwissenschaft) met
rhetorische volzinnen en encyclopedische
allusies wel dat hij het probleem doorheeft, maar tot omschrijving en definitie
komt hij niet. S. Melchinger (Das poetische Theater) houdt zich allereerst aan
T. S. Eliot en C. Fry die hij als antiWest-End-reactie verstaat maar kijkt gelukkig comparatistisch om zich heen zodat hij Hofmannsthal, G. Kaiser, F.
Bruckner en de oude Hauptmann kan
aanvoeren als bewijs dat de start van het
verschijnsel elders en anders lag. H.
Buckwitz (Das sozialkritische Theater)
gaat een historische speurtocht uit de weg
om een onverbloemd getuigenis van eigen
voorkeur en inzicht te leveren, waardoor
hij wel een aantal ondergeschikte aspecten uitschakelt, maar als essentie eerder
wensen dan realisaties overhoudt. H. J.
Schafer (Wesen and Formen des modernen Dramas) achterhaalt inderdaad wat
zijn titel belooft, maar biedt te veel abstracta en breedvoerig leesbombast. De
onderscheiden rubrieken zijn beslist niet
uitgeput, maar er is stof genoeg om te
stimuleren.
C. Tindemans
NIGG, Walter. Maier des Ewigen. -Band II, Moderne Ikonen, 495 pp., 48
Abbild. f 30,15 Artemis Verlag Zurich
Stuttgart, Imp. Meulenhoff, Amsterdam.
In het eerste deel van Mater des Ewigen
behandelt Nigg, de bekende zwitserse
schrijver over religiosa, Michelangelo, El
Greco en Rembrandt. In dit tweede deel
schrijft hij over de moderne schilderkunst.
Na een uitvoerige inleidende beschouwing daarover, die getuigt van veel studie en inzicht, wijdt hij zijn aandacht aan
een achttal schilders en tekenaars, waaronder van Gogh, Rouault, Albert Servaes
en Chagall. De overige vier zijn uit het
Duitse taalgebied. Wat Nigg vooral
interesseert zijn de mogelijkheden, die er
ook thans nog zijn, van de religieuze
kunst, die hij natuurlijk het zuiverst in
Servaes, Rouault en de zwitser Willy
Fries verwezenlijkt ziet. Het langste es-

say geldt van Gogh, dat mij ook het
beste, het meest indringende en exhaustieve lijkt. Nigg neemt een uiterst breed,
zelfs enigszins vrijzinnig christelijk standpunt in en ontdekt religieuze waarden,
waar de oppervlakkige beschouwer die
niet zou vermoeden. Het is een instructief
en boeiend geschreven werk, dat geinteresseerden menig perpectief opent in de
chaotische wereld der moderne plastische
kunst.
R. Velding
LUETZELER, Heinrich, Bildwiirterbuch
der Kunst. — 2te Auflage, Bonn, Dummler 1962, 787 pp , 19.80 D.M.
Dit BildwOrterbuch is een soort lexicon
van de architectuur en de plastische kunsten. Het bevat een 3000 steekwoorden
met meer dan 1000 tekeningen. Vooral op
het gebied der symboliek en ornamentiek
biedt het veel instructiefs, alsmede een
rijke voorraad vakuitdrukkingen bijzonder
op het terrein der architectuur. Dek lassieke cultuurperioden leveren wel het
hoofdbestanddeel van het werk, doch de
samensteller heeft ook getracht de minder
aandacht trekkende tijden en volkeren in
zijn overzicht op te nemen. Zo is er een
boek ontstaan dat vooral technisch de
belangstellende weet te informeren.
R. Velding
KINDER1VIANN, Heinz, Theatergeschichte Europas. IV. Aufklarung-Romantik (I. Teil). — Otto Muller Verlag,
Salzburg, 1961, 846 pp., 1 vierfarbige
Tafel, 58 Kunstdruckbilder, 286 ill. 0.S.
335.
Waar de oorspronkelijke bedoeling van
S. was de gezamenlijke theatergeschiedenis van Europa in vier delen onder te
brengen, heeft de ontzaglijke documentatie aan overzichten, referaten, chronologische tabellen, bibliografische lijsten en
indices hem ertoe verplicht hiervan of te
wijken. De delen IV en (nog niet verschenen) V vormen een geheel en omvatten de kern van de moderne theaterevolutie, het Franse theater tussen barok en
classicisme (ontwikkeling van ballet en
opera, de Italiaanse comedie, het ontstaan
van de Comedie Francaise, met als hoogtepunten r ook dramaturgisch behandeld -- Corneille, Moliere en Racine) en
in Duitsland, na reusachtige en ingrijpende activiteit van de „Neuberin'', het hertogelijke Rokokospektakel. Tussen deze
beide glansperiodes in liggen de Engelse
Garrick-overheersing (neerslag van het
rationalisme dat empirisch de theatermogelijkheden exploreert) en de start van
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het Franse burgerlijke theater met Voltaire en Diderot. De overige landen worden naar deel V verwezen. Veel aandacht wordt er vooral besteed aan de
speelstijl die vanaf deze cultuurperiode
eigen kenmerken gaat ontwikkelen, reeds
in dit deel opgevangen in de figuur van
de Duitser Dalberg en het Mannheimer
Nationaltheater. Waar in de vorige delen
het nationale cachet van de ontwikkeling
nog gesloten kon behandeld worden, is
dit vanaf deze periode niet meer mogelijk
en de grote waarde van dit deel is dan
ook dat het pendelspel van wederzijds
geven en nemen, het zelfstandig verwerken van opgedane ervaring en het verder
uitdragen aan andere naties en hun theaters uitvoerig en uitstekend worden geschilderd. Het illustratiemateriaal is zowel in aantal en rijkdom als in presentatie naar mijn gevoel nog nooit in deze
mate gebruikt zodat het van ornament
mee evolueert tot argument.
C. Tindemans
GOEPPER, Roger, Im Schatten des WuFung-Baumes, 1959, 61 pp., id.
Blumen aus dem Senfkomgarten, 1960,
62 pp., geill., id., Chinesischer Bliitenreigen, 1959, 60 pp., geill. Hirmer Verlag, Munchen. Imp.: W. P. van Stockum,
Den Haag.
De prentkunst van China en Japan is
hier wel enigszins bekend, maar zij is
vaak alleen toegankelijk voor ingewijden.
Het is daarom verheugend, dat er regelmatig boekjes verschijnen, die de prachtige prenten van de Oosterlingen aan een
ruimer publiek bekend maken. Roger
Goepper leidt elk deeltje bijzonder deskundig in. Blumen aus dem Senfkorngarten is een verzameling gekleurde Chinese
houtsneden. Het was oorspronkelijk een
boek om de schilderkunst te leren. Als
stimulerende voorbeelden werden in dat
boek allerlei gekleurde houtsneden opgenomen. Uit deze verzameling heeft Goepper een keuze gedaan. Wij zien hier
bloemen, vogels en insekten, prachtig en
vaak ook geestig van vorm en verrukkelijk van kleur. Chinesischer Bliitenreigen
zijn reprodukties naar oorspronkelijke
houtsneden uit het Britsch Museum te
Londen. Deze prenten zijn ontstaan in de
nabloei van de Chinese prentkunst. Zij
bezitten ook de eigenschappen, die zo'n
nabloei vaak kenmerken: een grote verfijning, iets rococo-achtigs. In Im Schatten des Wu-Fung-Baumes wordt eerst in
een Duitse vertaling een aantal bemerkingen voor de schilderkunst door de
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Chinese kunstenaar Chin Tsu-Yung gegeven. Deze kunstschilder schreef de
tekst in het midden van de vorige eeuw.
Het is een van de laatste verhandelingen
geweest over de Chinese schilderkunst en
tegelijk ook een compendium van allerlei
vroegere theorieen.
C. de Groot
NEUMANN, Erich, Die archetypische
Welt Henry Moores. — Rascher Verlag,
Zurich, 1961, 140 pp., 106 ill., geb Zw.
Fr./DM. 28,50.
Erich Neumann is niet de eerste die over
Moore schrijft en ook niet de eerste die
op het archetypische karakter van zijn
werk wijst. Maar hij is wel de eerste die
het niet bij min of meer vage allusies
laat, maar systematisch de archetypische
wereld van Moore onderzoekt en nader
tracht te bepalen. Men weet dat Erich
Neumann's psychanalytisch interesse
vooral gericht is op het vrouwelijke, het
matriarchale, waardoor hij reeds vroeg
met de beeldhouwkunst in aanraking
kwam. In zijn boek Die grosse Mutter,
dat in 1956 verscheen, werd het werk
van Moore reeds in het onderzoek betrokken. In dit nieuwe onderzoek komt
hij tot de conclusie dat het eeuwig-vrouwelijke en het moederlijke de archetypische wereld van Moore beheersen, niet
alleen in de figuratieve beelden van zijn
vrouwen- en moederfiguren, maar ook in
zijn abstracte composities. De overgang
van het figuratieve naar het abstracte
speelt hier trouwens ook een rol. Het
onderzoek van Neumann is boeiend en
verhelderend. Het raakt de beeldhouwkunst van Moore, en de beeldhouwkunst
in het algemeen, niet van buitenaf, maar
treedt er als het ware binnen om zich
vanuit de inwendige kern te ontwikkelen.
Het heeft niets te maken met de soms
twijfelachtige verklaringen vanuit de persoonlijke psychologie van de kunstenaar.
Dit fijnzinnige boek werd op een uitstekende wijze geillustreerd a.m. door
talrijke originele detailopnamen.
G. Bekaert
Das Fischer Lexikon
Bildende Kunst
1 3. — Fischer Biicherei, Frankfurt/M.
328, 378, 351 pp.
Bij een eerste contact ziet men niet goed
waar dit drieledige Lexikon heen wil.
Wanneer men er echter mee vertrouwd
is geraakt, ervaart men hoe zorgvuldig
het is samengesteld en met welke kennis
van zaken de beknopte artikelen zijn gemaakt. Het eerste deel gaat over de antieke kunst en is verzorgd door prof. dr.
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W.-H. Schuchhardt. Het tweede en derde deel stond onder de redactie van dr.
W. Hofmann. Het tweede deel behandelt
de Europese kunstgeschiedenis (met de
Islam) tezamen met enkele specifieke
problemen die deze geschiedenis stelt zoals b.v. het perspectief, de monumentenzorg, de vervalsing, de esthetica. Het derde deel maakt een doorsnede door de
Europese kunstgeschiedenis vanuit het
standpunt van de verschillende disciplines en technieken en behandelt b.v. de
architectuur, de boekdrukkunst, de ikonografie, de stedebouw. Dit lexikon is
vrij uitvoerig geillustreerd (al is de tech.nische verzorging van deze illustraties
wel niet van de beste), en bevat nuttige
G. Bekaert
registers en bibliografie.
HAFTMANN, Werner, Skizzenbuch zur
Kultur der Gegenwart. — Prestel-.Verlag,
Munchen, 296 pp., geb. DM. 18,50.
Allen die zich ooit met het kunstkritische
werk van Werner Haftmann hebben ingelaten zullen de Prestel-Verlag dankbaar zijn deze verspreide opstellen te
hebben verzameld. De meeste er van dateren nit de jaren na de jongste oorlog.
Ze zijn verschenen in Duitse weekbladen,
of werden eerst als voordrachten uitgesproken. Sommige waren nog niet gepubliceerd. In een zeer bescheiden, maar
niettemin belangrijk nawoord, waarin hij
het over zijn eigen kunstkritische bezigheid heeft, distantieert de auteur zich wel
in zekere mate van zijn eigen geschriften.
Maar zelfs in hun volgens de auteur onvolmaakte vorm — hij hecht groot belang aan de vorm! -- blijven deze gelegenheidsstukken meer dan de moeite
waard om gelezen en herlezen te worden.
Van op afstand wordt het nog duidelijker
hoezeer Haftmann's kritiek uitstijgt boven de gangbare kortzichtige en toevallige analyses om het kunstwerk te betrekken in een existentiele vraagstelling.
Zelfs een overzicht van de inhoud wijst
hier al op. De uitgever heeft de opstellen
in hoofdstukken verzameld. Het eerste
ervan draagt als titel „Der autonome
Mensch" en bevat opstellen o.a. over
Machiavelli, Brutus, Kafka, Kleist. Ook
het tweede hoofdstuk „Modern Kultur
and ihre politische Idee" is samengesteld uit algemenere opstellen. In de drie
volgende hoofdstukken werden de stukken over de Franse, de Duitse en de Italiaanse schilderkunst verzameld. Een bijzonder hoofdstuk heeft het over de beeldhouwkunst. Het laatste hoofdstuk gaat
over de samenhang der kunsten. Onder
de kunstkritische werken van de laatste

jaren is het boek van Haftmann een van
de belangwekkendste.
G. Bekaert
DALI, Ana Maria, Salvador Dali vu par
sa soeur. --, Vromant, Brussel, 188 pp.
gen., 200 Fr.
In antwoord op het tendenzieuze boek
van haar broer over zijn 'geheim' leven
heeft Ana Maria Dali op haar beurt een
beeld willen ophangen van hun gezamenlijke, gelukkige jeugd, die Salvador door
zijn toetreden tot de surrealistische bent
heeft verloochend. De beschrijvingen van
Ana Maria zijn vrij conventioneel, maar
worden boeiend door de nog onbekende
gegevens die zij over de jeugd van Salvador en de omgeving waarin deze zich
heeft afgespeeld verhaalt. En niet alleen
over Dali zelf verschaft de auteur interessante bijzonderheden, ook over Frederico Garcia Lorca is hier herhaaldelijk
sprake.
S. Heester
APOLLINAIRE Guillaume, Chroniques
d'art 1902 , 1918. —, Gallimard, Parijs,
1960, 524 pp.
Van Apollinaire heeft Braque eens gezegd dat hij van schilderkunst zo goed
als niets begreep, maar dat hij de vriend
van de kubistische schilders was en hen
daarom verdedigde. Dit oordeel was op
zijn minst ongenuanceerd. De volledige
uitgave van de kunstkritische beschouwingen die A. in verschillende Franse en
buitenlandse bladen gepubliceerd heeft, is
een document van uitzonderlijke waarde
en wat het oordeel van A zelf en wat de
kennis van deze belangrijke jaren betreft.
Voor het eerst heeft L. Breunig de overal
verspreide geschriften samengebracht. Ze
gaan van 1902 tot 1918, het jaar van
Apollinaire's dood. Dag na dag loopt
A. de tentoonstellingen of en stuurt verslagen naar de krant, die in sommige gevallen niet veel meer met kunst te maken
hebben, in andere maar weinig van A's
eigenlijke overtuiging weergeven -- hij
deed aan kunstkritiek om den brode! A.
was echter een geboren journalist. Zijn
stukken bevatten anekdoten over kunstenaars, over vernissages, over de jury.
Maar vaak ook, bijzonder als hij schrijft
over een van zijn vrienden. (Picasso b.v.
of Cezanne, die hij met Pascal vergelijkt),
neemt zijn proza een hogere vlucht. Dan
breekt de grote dichter door.
G. Bekaert
KAHNWEILER Daniel-Henry, Mes ga,
leries et mes peintres- Entretiens avec
Francis Cremieux, — Gallimard, Parijs,
1961, 225 pp.
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Samen met het kunstkritische werk van
Apollinaire, van Salmon, van de brieven
van Rouault-Suarés, vormt ook de 'thauche de Memoires' van Daniel-Henry
Kahnweiler een onvervangbaar historisch
document. De tekst die hier wordt gepubliceerd, is de extensieve weergave van
een serie radiogesprekken tussen Kahnweiler en Fr. Cremieux. Deze gesprekken
zijn direct en levendig. Zij reveleren
evenzeer de bescheiden, maar gepassioneerde, persoonlijkheid van Kahnweiler
die in de geschiedenis van de moderne
kunst een beslissende rol heeft gespeeld,
als de persoonlijkheid van de kunstenaars
waar hij het over heeft en waarover hij
veel onbekende en waardevolle gegevens
verschaft. Van of het begin heeft de
Duitse „bankier - Kahnweiler de waarde
van kunstenaars als Picasso, Braque, Leger, Gris herkend en er zich helemaal
voor ingezet. In een belangrijk historisch
document als dit is het geheel ontbreken
van een naamregister een echte leemte.
G. Bekaert
ROUAULT, Georges-SUORES Andre,
Correspondance. --- Gallimard, Parijs,
358 pp.
Een brief van Rouault in 1911 aan Andre
Suarês vormde het begin van een correspondentie en een vriendschap die zou
duren tot aan de dood van Suares in
1948. Dat het initiatief van Rouault uitging is aanvankelijk nog merkbaar aan
de toon waarop Suarés hem antwoordt,
maar heel gauw doet het wederzijdse vertrouwen tussen de schilder en de schrijver
de laatste zweem van superioriteit tussen
hen beiden verdwijnen, al behoudt Rouault altijd de hoofdrol, omdat hij aan
deze vriendschap blijkbaar het meest behoefte had. De zorg die beiden aan het be-,
waren van deze correspondentie besteedden maakt duidelijk wat zij voor hen
betekende. Aan de uitgave ervan heeft
Rouault zelf, op voorstel van Mme
Suarês, nog gedacht. Maar de „stunteligheid- van zijn proza weerhield hem ervan
het te plaatsen tegenover de schitterend
geschreven brieven van zijn vriend. Het
was tenslotte Marcel Arland, die een
inleiding op deze correspondentie schreef,
die hem voor zijn dood in 1957 ertoe wist
over te halen. En met reden. G. Bekaert
Bruckmanns Kunstkalender 1963. --- Verlag Bruckmann, Munchen, 27 farb. BildMatter and 26 Schwarzweisstafeln, 8.80
D.M.
Liselotte Koller en Gerhard Roth hebben
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deze prachtige kalender samengesteld
Het is een kleine bloemlezing uit heel de
schilderkunst der laatste eeuwen, niet
alleen uit de Europese maar ook uit die
van het Oosten. De presentatie is uiterst
verzorgd. Men vergeet haast dat het een
kalender is, zo zeer domineren de Bildbliatter. De grootte is ongeveer 3 bij 2 dm.
R. Velding
PSYCHOLOGIE
EN PEDAGOGIE
MEELIWSEN, J., Inwijding, bezinning
op de voorlichting. — Uitg. Pax, 's-Gravenhage, 1961, 110 pp., f 4,90.
Als eerste reactie op een zeer gebrekkige
seksuele opvoeding is een vrij uitgebreide
literatuur ontstaan over voorlichting,
waarin vooral gezocht werd naar wegen om de jeugd de nodige zakelijke mededelingen te verschaffen aangaande de
geslachtelijkheid. Tegen een eenzijdig benadrukken van een dergelijke voorlichting komt meer en meer verzet. Ook
Meeuwsen neemt aan dit verzet deel.
Met veel klem betoogt hij, dat jongen en
meisje het man- en vrouw-zijn alsmede
de betekenis van het huwelijk primair
moeten leren kennen en waarderen door
de totale opvoedkundige sfeer, waarvan
de grotendeels occasionele opmerkingen
der ouders een vertolking zijn. Wanneer
men dit boekje opvat als uiting van een
zoeken naar verbeteringen in dit belangrijk onderdeel van de opvoeding, zal het
een goede steun kunnen bieden aan het
eigen pogen van de opvoeders om in deze
tijd de jeugd te leiden naar volwassenheid. De eenvoud en helderheid van het
betoog maken dit werk bruikbaar voor
een brede kring van lezers. J. M. Kijm
GEER, Dr. J. P. v. d., De mening van
de psycholoog. Uiteenzettingen over
grenzen en mogelijkheden van de huidige
psychologie en Naar toepassingen. -tlitg. De Toorts, Haarlem, z.j., 186 pp.,
f 9.50.
Dit boek werd uitgegeven bij gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van de uitgeverij De Toorts. De auteur, die lector is in
de experimentele psychologie en de psychologische statistiek aan de Universiteit
van Leiden, heeft in dit boek op fraaie
wijze een beeld geschetst van belangrijke
aspecten van de psychologie. Hierbij
werd vooral bedoeld om de betekenis
van de toegepaste psychologie voor onze
samenleving te doen uitkomen. Het boek

1078

BOEKBESPREKING

biedt echter veel meer dan een opsomming van toepassingen, daar de uiteenzetting omtrent de toepassingen wordt
ingeleid door meer theoretische beschouwingen Een waardevol boek, vooral
voor hen die in verband met het bedrijfsleven in aanraking 'komen met de psychologie en met psychologen. Door de
grote nadruk op de experimentele werkwijzen zijn de adviserende taken van de
psychologie minder duidelijk beschreven.
J. M. Kijm
BERG, Dr. R. F. Liegen met en zonder
opzet. Bijdrage tot de psychologie en de
psychopathologic van de gesproken en
de gedachte onwaarheid..-- Uitg. Bijleveld, Utrecht, 1961, 182 pp.
De problemen rond de onwaarheid zijn
in dit boek vanuit de studie van de taal,
door middel van psycho-analytische beschouwingen en vooral in verband met
psychopathologische verschijnselen benaderd. De auteur heeft een belangwekkend
probleem gesteld. De benadering vanuit
de genoemde gezichtspunten is verhelderend en zij bevat een uitnodiging tot
verdere bezinning op dit merkwaardige
aspect van het menselijk gedrag.
J. M. Kijm
DIJKHUIS, Dr. J. H., Het beoordelen in
de psychologie, in het bijzonder het beoordelen van mensen en menselijk gedrag. --, Uitg. Bijleveld, Utrecht, 1961,
144 pp.
Een wetenschappelijke uiteenzetting over
mogelijkheden en moeilijkheden verbonden aan het beoordelen van de kwaliteit
van weticstukken als manifestatie van
kwaliteiten der makers. Een diepgaande
studie, waarin aan de hand van de wetenschappelijke literatuur en van eigen
experimenten genomen met het beoordelen
van de vier-platen-test van v. Lennep,
een poging wordt gedaan om het scherpe
contrast tussen clinische en statische
werkwijzen te verminderen. Een belangrijke bijdrage voor de theoretische bezinning op de grondproblemen van de psychologie.
J. M. Kijm
PROHASKA, Leopold, Padagogik der
Begegnung, Entwurf einer ganzheitlichen
Erziehungslehre. — Herder, Freiburg,
1961, 112 pp.
L. Prohaska is universiteitsprofessor en
Directeur van het Instituut voor Vergelijkende Pedagogiek in Salzburg, waar hij
sedert jaren de symposia leidt tussen pedagogen, psychologen, psychotherapeu-

ten en medici. Uit deze gesprekken groeide de noodzakelijkheid dieper door te
stoten naar de wezenheid van de pedagogiek, waartoe schrijver in dit boek een
poging aanwendt. (Het boek werd opgenomen in de reeks „Das padagogische
Gesprach- , Aktuelle Veroffentlichungen
des Willmann-Institus, Munchen-Wien).
Onder het motto „es gibt nichts Praktischeres als eine Bute Theorie" tracht
Prohaska aan te tonen dat de essentie
der pedagogische relatie een authentieke
ontmoeting moet zijn. Het eerste deel bevat een fenomenologische studie over het
wezen der ontmoeting en onderscheidt
daarin een fysisch, een psychisch en een
pneumatisch vlak. Slechts deze laatste
„pneumatische" ontmoeting, d.i. in een
authentieke liefde, is de norm voor de
pedagogische ontmoeting. In het tweede
deel worden verschillende ontmoetingsmogelijkheden fenomenologisch benaderd
en daarna analytisch doorgelicht met betrekking tot hun pedagogische waarde:
ontmoeting tussen vrienden, tussen vijanden, tussen de geslachten. In een derde
en laatste deel maakt schr. enkele meer
praktische toepassingen. De pedagogische grondsituatie is een ware „ontmoeting" tussen de generaties, en wel een
pneumatische ontmoeting die alle karaktertrekken draagt van een liefdesverhouding tussen een 'ik' en een 'gij'. De noodzakelijke complementaire eigenschappen
van opvoeders- en pupillenliefde worden
hieruit afgeleid. Slechts binnen de ervaring van zulk een pneumatische ontmoeting kan de pupil warden gebracht tot
wat schrijver het doel van de opvoeding noemt: de „ontmoetingsrijpheid".
Hoewel menig opvoeder een tikje ontgoocheld zal zijn omdat schr. dit 'essay'
niet breder en concreter heeft uitgewerkt,
toch is zijn grondidee van een verrassende vruchtbaarheid, ook voor de dagelijkse pedagogische dialoog. A. Cauwelier
GARRONE, Mgr., Foi et Pedagogic. -Desclee, Doornik, 1961, 190 pp.
Handelend over de problematiek van de
„katholieke school" in het „lalcistische Frankrijk, voert dit boek Been polemiek
met andersdenkenden, maar het richt zich
tot de katholieke leerkrachten om hun
dieper inzicht te geven in hun onvervangbare taak. Mgr. Garrone motiveert
de noodzakelijkheid van een totale opvoeding in geloofsgeest en toont aan hoe
de geloofselementen kunnen verwerkt
worden tot en met in de profane vakken.
Het gaat in het schoolconflict om veel
meer dan enkel een paar uren godsdienst-
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cursus in een verder neutraal schoolmilieu. In de slotbeschouwing noteren wij
een merkwaardige toenadering tussen het
wezen der katholieke school en dat der
Katholieke Actie. De voornaamste waarde van het bock bestaat erin aan te tonen
(soms echter nogal breedsprakerig en
vaag) dat het vooral de persoonlijkheid
van de leraar is die de doorslag geeft in
de opvoeding. De inwendige problematick van de katholieke school geldt veel
minder een christelijk humanisme dan wel
christelijke hurnanisten. Hiermee staat of
valt het katholiek onderwijs. Hopelijk
trekken de verantwoordelijke leiders hieruit de nodige conclusies voor hervormingen wat betreft recrutering en opleiding
van katholieke leerkrachten.
A. Cauweli er
BABIN, PIERRE, o.m.i., Les jeunes et
la foi, Ed. du Chalet, Lyon, 1961, 280 pp.
De eerste 50 blz., waar schr. de objectieve en subjectieve gegevens van de geloofsact theologisch tracht te analyseren,
zijn de zwakste van dit nochtans zeer
aanbevelenswaardig bock. P. Babin blijkt
meer een pedagoog te zijn dan een theoloog. De eigenlijke geloofsproblematiek
komt praktisch niet ter sprake. Wel het
religieuze leven in zijn geheel. En op dit
bredere vlak is het bock een uiterst merkwaardige synthese van de voornaamste
gegevens der godsdienstige ontwikkelingspsychologie. Naast een zeer rijke
persoonlijke ervaring kan de auteur bovendien bogen op een enquete die bij
meer dan 2.000 Franse adolescenten werd
doorgevoerd. De vraag van waaruit de
problematiek wordt benaderd is deze:
zijn de tijdsomstandigheden in het algemeen en de psychologie van de hedendaagse jeugd in het bijzonder een gunstige voedingsbodem voor het tot stand
komen van een persoonlijk-aanvaard gegeloofsleven? Het hoofdstuk „les etapes du
cheminement de la foi", waarin S. voor
elke faze van psychologische ontwikkeling de mogelijkheden voor een daarbij
aansluitende geloofsgroei zeer genuanceerd ontleedt, mag meesterlijk worden
genoemd. Evenzeer de typering van „la
jeunesse d'aujourd'hui- (pp. 129 - 164).
Het boek wordt besloten met pedagogische en pastorale reflexies ten behoeve
van de opvoeders: „jalons pour une education de la foi des jeunes d'aujourd'hui",
concrete richtlijnen voor een hernieuwing
van catechese en godsdienstpedagogie.
Geen enkel opvoeder, die met moderne
adolescenten in contact komt, kan dit
bock voorbijgaan.
A. Cauwelier
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L'enfant et son avenir professionnel. Bureau International Catholique de l'Enfance, Collection „Etudes et Documents"
(2 edition). --- Ed. Fleurus, Paris, 176
pp.
Dit werk bevat drie studies, die oorspronkelijk bedoeld waren als doctrinele
basis voor het zevende congres van het
B.I.C.E., gehouden te Lissabon (29 juni5 juli 1959). Ze benaderen telkens vanuit een ander vertrekpunt de theologie
van de arbeid en van het beroep: hun
complementariteit verzekert aldus een
waardevolle bijdrage tot een „theologie
der aardse werkelijkheden" (M. D. Chenu 0.P., L'Avenir professionnel de l'en[ant, perspectives theologiques; A. de
Bovis S.J., Le sens catholique du travail
et de la civilisation; H. Rondet S.J., Elements pour une theologie du travail). De
pedagogische gevolgtrekkingen voor een
opvoeding tot christelijke beroepsverantwoordelijkheid en -spiritualiteit zijn als
zodanig niet voldoende uitgewerkt.
A. Cauwelier
PIERRE, Frere des Ecoles Chretiennes,

L'Eglise et l'Enseignement des disciplines
profanes. — Centre d'Etudes et de Recherches de l'Enseignement Catholique,
Cahier no. 2, Lyon, 162 pp.
Dit Cahier bevat een rijk gedocumenteerde verhandeling, die de geleidelijke evolutie onderzoekt in de houding der Kerk
t.o.v. de profane leervakken. Eerst een
schets van de praktijk der Kerk door de
eeuwen heen, daarna enkele hoofdpunten
uit Naar doctrine over het prof aan onderricht. Vooral dit laatste gedeelte der
studie, waar o.m. een analyse wordt gegeven van de uitspraken der pausen in
de laatste eeuw, is belangwekkend. Een
prognose is hieruit gemakkelijk of te leiden. Het is pas sedert de emancipatie der
profane vakken in een geseculariseerde
en on-kerkelijke wereld, dat de Kerk volop oog heeft gekregen voor de eigen autonomie van het profane. Dit profane
moet in de totale christelijke opvoeding
worden betrokken en „au serieux " genomen, niet om het opnieuw middeleeuws
te „clericaliseren -, doch om het volwaardig te „humaniseren - , als mogelijke voorwaarde voor een rijkere geloofsontmoeting. Het ambivalente karakter van het
profane, dat in vroegere tijden de monastische spiritualiteit afschrok, wordt nu
evenzeer reeel onder ogen gezien, doch in
een positievere wereldbeschouwing gentegreerd. Binnen een ruimer Kerkbegrip
krijgt de christelijke leek een nieuwe en
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onvervangbare taak. Deze nauwkeurige
studie verwerkt een massa gegevens, die
echter alleen Franse toestanden weergeyen. Een vergelijkende studie over de
laicisering - van het Duitse en Engelse
schoolwezen zou zeer gewenst zijn.
A. Cauwelier
TAILLIEU Jeanne, Comprenons nos enfants. Tome II, L,Enfant de 6 a 12 ans.
Office de Publicite, Brussel, 1961, 189 pp.
Bengels tussen 6 en 12. Uitgave K.A.V.
en K.W.B. (Poststraat 111), Brussel,
1961, 82 pp.
Hoewel beide vulgarisatiewerkjes zich
tot de ouders richten om hun inzicht bij
te brengen in de ontwikkelingsfazen van
het kind tussen 6 en 12 en praktisch de..
zelfde punten behandelen, is de geest van
deze twee schriften toch geheel verschillend, en dit omwille van het al of niet
rekening houden met godsdienstige op.
voeding. In het werk van Jeanne Taillieu
komt het woord God nergens voor. Heel
de voorgestelde opvoeding blijft hier louter-menselijk en beperkt zich tot (wijze en
ervaringrijke) raadgevingen voor een
soort mentale en morele hygiene. Schrijfster tracht nochtans verdraagzaam te zijn
tegenover de ouders die hun kinderen
willen inwijden in „leurs conceptions
philosophiques ou (I) religieuses". Doch
voor de adolescentie komt de godsdienstige opvoeding nog niet ter sprake: „Il
faudra attendre la fin de l'adolescene
pour que le jeune homme ou la jeune
fillet ayant atteint la maturité, puisse
choisir la philosophie ou la religion correspondant a ses convictions profondes.
Ce sera l'epoque pour quelques-uns des
crises de conscience et des mises au point
definitives -. (p. 130). Zulk een opvatting
toont aan hoe nefast dergelijke „neutraleopvoeding is. De aangehaalde biblografie
is pover en eenzijdig. In de bescheiden,
vlot-leesbare en toch diep-gefundeerde
brochure van de Katholieke Arbeiders
Vrouwen, (waaraan o.m. A. De Rijck,
L. Frederix, Mevr. Renard- De Leebeeck,
H. De Smet en P. J. Fontaine hun medewerking verleenden) stippen wij de vol.
gende twee ibelangrijke hoofdstukjes aan:
„Het zesde leerjaar, keuzejaar". (door
Paula Van Ursel) en „Is godsdienstige
opvoeding zo moeilijk?" (door Vita van
der Krogt). Een vergelijking van beide
werken wijst uit dat tenslotte slechts de
gelovige opvoeder tot echte „verdraagzaamheid- in staat is, want hij kan zich
eventueel inleven in de situatie van een
ongelovige terwijl het omgekeerde onmogelijk blijkt te zijn.
A. Cauwelier

CASSIRER, Henry R., La Television et
l'Enseignement. Unesco, Parijs, Office de Publicite,Brussel, 1961, 293 pp.,
17 illustr., 10,50 NF.
De problematiek der educatieve televisie
en der strikte school-TV varieert van
land tot land. In Amerika en in de jonge
landen wordt zij vooral aangewend (met
steeds stijgend succes) om tegemoet te
komen aan het grote tekort aan leerkrachten, zowel in het primair als in het
secundair en universitair onderwijs. In de
Europese landen zoekt men in de TV op
de eerste plaats een bondgenoot om het
onderricht van bepaalde leervakken te
verlevendigen en te verbeteren. Een definitieve theorie over het wezen der
school-TV en de vernieuwing die zij betekent voor het traditionele onderricht, is
na amper tien jaren ervaring nog niet
mogelijk. Toch tekenen enkele grondlijnen zich langzaamaan scherper of in de
talrijke experimenten, die in de diverse
landen van nabij worden gevolgd. Men
verwacht veel van de studies die momenteel in enkele Amerikaanse universiteiten
worden gedaan om de noodzakelijke aanpassing te onderzoeken die het traditioneel onderwijswezen moet doorvoeren om
de nieuwe (ook pedagogische en didactische) mogelijkheden van geteleviseerd
onderricht te kunnen verwezenlijken. De
verdienste van Cassirer bestaat erin een
eerste ernstige poging te hebben ondernomen, in het kader der Unesco, om dit
immense feitenmateriaal enigszins te synthetiseren. Een eerste deel behandelt vrij
grondig de Amerikaanse problematiek,
waaruit blijkt dat de TV in het Amerikaanse schoolwezen een vaste plaats
heeft veroverd. Een tweede deel geeft
een overzicht van de huidige stand van
zaken in Frankrijk, Italie, Rusland, Engeland, Canada en Japan. De bibliografie is
zeer uitgebreid.
A. Cauwelier
Les constitutions et l'enseignement. —
Union Internationale pour La Liberte
d'Enseignement, Parijs, s.a., 61 pp.
Deze afzonderlijke bundeling van wetteksten handelend over het onderwijs in
64 constituties vormt een uittreksel uit
l'Education dans le Monde, dl. 2, gepubliceerd door de Unesco. De teksten van
de republieken van Afrika (Kongo niet)
en Malgache zijn eraan toegevoegd. E.
Lizep, secretaris-generaal van de Union.
Internationale pour la liberte d'enseignement, geeft een korte verhelderende
inleiding waarin hij o.a. opmerkt dat er
op de 64 constituties 30 expliciet de
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vrijheid inzake onderwijs garanderen. Of
dit de facto altijd gebeurt, is een andere
kwestie.
L. Vanden Broek
SOCIOLOGIE
EN ECONOMIE
Mens en Medemens Serie. DAUDT,
Dr. H., e.a., Het conflict als maatschappelijk verschijnsel. Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1962, 84 pp., f 2,90.
De serie Mens en Medemens heeft een
eigen en solide weg gebaand in het steeds
ruimere gebied van het Nederlandse pocketboek. Met haar nauwelijks dertig verschenen deeltjes, die alle een facet van de
sociale werkelijkheid in het licht stellen,
is het een uitermate vertrouwd lichtbaken
geworden voor alien die enig doorzicht
trachten te verwerven in de ingewikkelde
opbouw van onze samenleving. Het conflict als maatschappelijk verschijnsel is
de gebundelde weergave van een serie
inleidingen die aan dit onderwerp zijn gewijd in 1959, ter gelegenheid van het
jaarlijkse congres der :Sociaie Interacade
miale, de Nederlandse federatie van Universitaire studieverenigingen in de sociale
wetenschappen. Een viertal inleiders hebben zich toen beijverd om dit thema,
ieder vanuit zijn eigen vakterrein te benaderen. Achtereenvolgens wordt het politieke (Dr. H. Daudt), het sociaal-psychologische, (Dr. J M. G. Thurlings),
het sociologische (Dr. R. A. de Moor) en
het geografische (Prof. Dr. A. C. de
Vooys) aspect belicht van het conflict
als sociaal verschijnsel. Dat de sociale
wetenschappen een eigen taak hebben in
het opsporen van oorzaken die aan het
vraagstuk van oorlog en vrede, in ruime
zin, ten grondslag liggen, is een van de
praktische conclusies van dit werkje. We
wensen deze prettig leesbaar geschreven
opstelien een ruim leesgebied toe.
J. van Lierde
MEERHAEGHE, Prof. Dr. M. A. G.
van, Handboek van de economie.
Stenfert Kroese, Leiden, 1962, 414 pp.
Derde uitg. f 26,--. B.F. 380.
De Gentse prof. van Meerhaeghe heeft
van deze derde uitgave van zijn handboek werkelijk een nieuw boek gemaakt.
Hij heeft er veel wijzigingen en verkortingen in aangebracht, alsmede veel nieuwe begrippen en opvattingen aan toegevoegd. Economie is een zeer dynamische
wetenschap, die voortdurend nieuwe en
wisselende perspectieven opent en ver-
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ouderde meningen afschudt. Dit werk is
meer dan touter een handboek voor studenten; het is tevens een goede inleiding
en leidraad voor geinteresseerden op economisch gebied. De hoofdbegrippen en
grondlijnen der economie worden er helder en concreet in uiteengezet en belicht.
Wie dit boek geestelijk onder de knie
krijgt en zich zijn inhoud eigen maakt,
heeft zich op dit moeilijke en voor velen
ondoorzichtige terrein wezenlijk g &installeerd. Het is een ,boek voor de Beneluxlanden, gezien zijn brede orientering. Het
laatste hoofdstuk biedt een overzicht
over de verschillende economische scholen en richtingen.
R. Wesseling
Les encycliques sociales, — Bonne Presse, Parijs, 1962, 448 pp., NF. 15,50.
De drie grote sociale encyclieken (Rerum Novarum, Quadragesimo Anno en
Mater et Magistra) worden bier samen
met drie der belangrijkste toespraken van
Pius XII over Kerk en sociale orde in
een volume uitgegeven, voorzien van een
algemene inleiding door Mgr. Pavan,
vice-voorzitter der christelijke sociale
weken van Italie. Een analytische inhoudstafel en de weergave van de Latijnse tekst van Mater et Magistra verhogen de bruikbaarheid. Het geheel is een
nuttig tekst-boek voor seminaries en sociale studiekringen.
J. Kerkhofs
TEMPEL, B. van den, The evolution of
social systems in Europe..-- Robert Hale
Limited, London 1962, 128 pp., Pr. 15.
In 128 pagina's een overzicht geven van
de vele sociale regimes die zich van de
oudheid tot onze dagen hebben opgevolgd is beslist geen gemakkelijke opgave. Men kan niet zeggen dat de auteur
erin geslaagd is om ons een volkomen
verantwoord beeld van deze ontwikkeling te geven. Het ontbrak hem daartoe
niet zo zeer aan historische kennis als
wel aan een voidoende soepel begrippenapparaat. Maar ofschoon er aldus het nodige aan te merken valt op zijn verklaringen en vergeiijkingen, moet gezegd
dat bier voortreffelijk werk is gepresteerd. Dit boekje biedt de lezer de mogelijkheid om als het ware in een blik de
sociale geschiedenis te overzien. Zelfs zij
die beter thuis zijn in de geschiedenis
zullen hier een kostbare hulp vinden als
zij naar meer eenheid van visie zoeken.
Voor hen die hun weg nog moeten zoeken in de sociale geschiedenis vormt dit
onderhoudend geschreven werk een uitH. Hoefnagels S.J.
stekend beginpunt.
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BIOGRAFIE
SEIJS, Raf, De apostel van het H. Hart,
P. J. Aernoudt S.J. r De Rumberg, Koekelare, 1962, 110 pp.
S. heeft een kleine biografie samengesteld
van de auteur van „De imitatione sacri
cordis Jesu", een werk dat een eeuw geleden geschreven werd en later in een aantal talen vertaald. De schrijver ervan was
een Vlaamse jezuiet uit Koekelare, die
als jeugdig priester naar de Verenigde
Staten vertrok en daar zijn verdere leven
doorbracht. Koekelare is met recht trots
op zijn verdienstelijke zoon en het was
een goede gedachte van Raf Seijs zijn
land- en vooral zijn streekgenoten nog
eens attent te maken op deze bijna verJ. van Heugten
geten apostel.
VALENSIN, A., Textes et documents
inedits, presentds par M. R. et H. L.
Aubier, Parijs, Ed. Universelle, Brussel,
1961, 492 pp., gen., Fr. 148.
Dit is geen afgewerkt boek over de bekende Jezuiet, priester, wijsgeer, professor, conferencier, literator, zielenleider,
die leefde van 1879 tot 1953; het verzamelt interessante teksten uit de studiejaren, de vorming van de priester en
de geleerde, in de bewogen tijd van de
Franse godsdienstvervolging en van het
modernisme. Men kan het professoraat in
Jersey nagaan (1911-1920): een grote
belofte, maar zeer veel beproeving en
miskenning, de krachtige mannenjaren te
Lyon (1921-1935): een priesterlijke, een
wetenschappelijke, een culturele werkzaamheid, een aandachtig zoeken naar
Joodse voorouders en familie, nieuwe tegenspoed en bijna vervolging, de heerlijke rijping te Nice (1936-1953): een
doorlopende studie op Dante, de warme
vriendschap met Andre Gide en Roger
Martin du Gard, en steeds dezelfde pries
terlijke toewijding. Er zijn nog andere
vrienden, Maurice Blondel, Pierre Teilhard de Chardin, Leonee de Grandmaison,
Paul Doncoeur, Yves de Montcheuil,
Henri Bergson, Paul Valery. De verzameling is zo rijk, zo verscheiden; ze stelt
zo delicaat een buitengewoon leven voor
dat heel weinig boeken, in de laatste tijd,
ons evenzeer hebben getroffen.
Em. Janssen
RAVIER, A., Les ecrits de Sainte Bernadette et sa voie spirituelle. --- Lethielleux, Parijs, 1961, 610 pp., NFr. 40.

Pater Ravier heeft de even uitgebreide
als delicate taak op zich genomen, het
gehele Bernadette-archief (voor zover
het eigen geschriften en concrete bijzonderheden betrof) te ordenen, voor te
brengen en te verklaren, te voorzien van
synthetische overzichten en pregnante
besluiten. Hij moest de mens aan het
werk zien, het meisje en de religieuze
van 1844 tot 1879; onverbiddelijk-eerlijk
moest hij dile teksten en details in het
levensbeeld opnemen; uit dat concreetmenselijke moesten begenadiging en heiligheid vanzelf opglanzen. Die taak werd
vervuld, we ontvangen het beeld van een
heilige, zoals wij er nog zeer weinig bezitten. We volgen Bernadette Soubirous,
later Soeur Marie-Bernarde, tot in haar
laatste schooloefening, haar geringste
briefje, haar intiemste geestelijke aantekening. En nooit worden we bedolven,
integendeel! We zien het kind voor de
verschijningen (1844-1858), het meisje
na de verschijningen, de novice te Nevers, de jong geprofeste in haar bedieningen en ziekten; alles blijft steeds even
menselijk en wordt meer verbazend. Als
zou het grootste wonder in Bernadette's
leven nog Lourdes niet zijn. Zeker het
enige niet! Maar zo'n studie kunnen we
niet samenvatten. We bevelen ze van
harte aan.
Em. Janssen
WAST, Hugo, Don Bosco en zijn tijd.
Vert. H. Kuitenbrouwer. Lannoo,
Tielt, Den Haag, 1960, 427 pp., gen. Fr.
110, geb. Fr. 136.
Over de heilige J. Bosco verschijnen veel
boeken; maar deze Hugo Wast boeit ons
nog het meest. Want in een zeer levendige verhaaltrant stelt hij ons zijn heilige
voor, in de bewogen 19e eeuw. Rondom
de pedagoog en stichter komen dan veel
anderen tot leven: Pius IX, Victor Emmanuel, Napoleon III, Mazzini, Garibaldi; we maken de revolutie van 1848 mee,
daarna de grote beproeving van het
pausdom en de eenmaking van Italie; we
komen tot bij Leo XIII: altijd is het dezelfde Giovanni Bosco, even menselijk
als heilig, even sterk als goed, even wonderbaar als doodeenvoudig. Voor velen
moet dit boek een weldaad betekenen.
Em. Janssen
KUHN, Helmut, Romano Guardini. De
mens en zijn werk. Vert. --- Paul Brand,
Hilversum, 1962, 101 pp., f 4.90.
Dit werkje over Guardini is niet zo zeer
een biografie als wel een uiteenzetting
van diens ideeen, inzichten en strevingen.
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Guardini is geen systeembouwer, doch
een cultuurfilosoof (en -theoloog), een
vernieuwer op velerlei gebied, een jeugdleider in grootse stijl. Het is niet gemakkelijk een zo veelzijdige figuur helder te
portretteren. Kuhn heeft het zich zelf en
zijn lezers niet gemakkelijk gemaakt, doch
goed werk geleverd en inderdaad de eenvoudige en toch zo gecompliceerde mens
Guardini voortreffelijk geanaliseerd.
P. van Alkemade
KNOWLES, David, Saints and Scholars.
-- Cambridge Lin. Press, London, 1962,
208 pp., 22 sh. 6 d.
De grote kenner der Engelse Middeleeuwen en Cambridge Professor Knowles
verzamelt hier ruim twintig reeds elders
verschenen schetsen van heiligen en geleerden uit het Engeland van Beda tot
aan de reformatie. Ofschoon de gegevens
in vele gevallen schaars zijn, weet schr.
deze met zijn uitgebreide en diepgaande
kennis van toestanden van land, kerk en
abdij te verwerken tot duidelijke en de
lezer sterk aansprekende portretten. Franciscus van Assisie schijnt een beetje verdwaald in het gezelschap, hier bijeenW. Peters
gebracht.
GESCHIEDENIS
Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden. Deel XVI (1961), 390 pp. —
Nijhoff, 's-Gravenhage, De Sikkel, Antwerpen, per jrg. f 19.—, Fr. 300.
De laatste jaargang van dit tijdschrift,
dat de band vormt tussen de historici
van Noord en Zuid, bevat enkele degelijke historische artikels, waaronder mij
het meest aanspraken: De Leuvense bierindustrie in de XVIIIe eeutv, door R.
Van Uytven, en Het bezoldigingsstatuut
in de Geheime Raad onder Karel V
(1531-1555), door M. Baelde. In een
aantekening ging Enno van Gelder die-

per in op een artikel van Dr. Roelink
over het vroegste Nederlandse calvinisme, en het besluit is, terecht, dat het
vOOr 1567 zeer moeilijk is uit te maken
wie Calvinist is, en dus ook hoe talrijk de
calvinisten waren. Een veertigtal boeken
over de geschiedenis der Nederlanden
krijgen een degelijke recensie. Wat echter het meest belangrijke in dit tijdschrift
is, zijn de twee kronieken (pp. 123-182
en pp. 312-382): hierin wordt een nagenoeg exhaustief overzicht gegeven van
alle boeken en wetenschappelijke artike-
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len die over een of ander onderdeel of
aspect van de geschiedenis der hele Nederlanden in het vorige jaar het licht
hebben gezien. Voor alle vakhistorici
van onze gewesten zijn de Bijdragen een
onmisbaar werkinstrument, maar ook
voor leraren geschiedenis en wie zich
voor de geschiedenis der Lage Landen
interesseert, brengen zij interessante geM. Dierickx
gevens.
EENOO, Romain Van, De pers te Brugge: 1792 1914. Bouwstoffen. (Bijdragen
20, Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis). Uitg. Nauwelaerts, Leuven, 1961, 243 blz. en 4 platen,
Fr. 250.
SIMON, A. Evéques de la Belgique independante 1830 - 1940. Sources d'Archives (Bijdragen 21, Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis).
Uitg. Nauwelaerts, Leuven, 1961, 100 blz.
Fr. 100.
Deze twee nieuwe publikaties van het
bekende Centrum zijn een onontbeerlijk
werkinstrument voor de historici van het
hedendaagse Belgie. Met „pers - bedoelt
Dr. Van Eenoo „alle niet officiele periodieke behalve jaarlijkse en halfjaarlijkse — publikaties die inlichtingen verschaffen over het tijdsgebeuren in de
periode van hun verschijnen -. Behalve
een biblografie en registers bevat zijn
werk een alfabetische lijst van de bladen,
een chronologische lijst van de kiesbladen en een synthese van de geschiedenis
der pers te Brugge. Mgr. Simon bezorgt
een inventaris van alle bekende archiefbronnen betreffende het Belgisch episcopaat 1830 - 1940, met praktische aanduidingen over het gebruik van deze bronnen.
K. Van Isacker
Polybios Geschichte. Ier Band. Vert. door
Hans Drexler. — Artemis Verlag, Zurich
Stuttgart. 743 pp., f 29,90 Imp., Meulenhoff Amsterdam.
Van de Griekse historicus Polybios, die
de periode der Romeinse overwinningen
en der onderwerping van de toenmalige
wereld door Rome in veertig boeken beschrijft, zijn grate gedeelten bewaard gebleven, andere verloren gegaan. Deze
vertaling is op twee delen berekend,
waarvan dit deel de tien eerste boeken
(voorzover nog bestaande) bevat; het
volgende zal de vertaling van wat er
nog over is van de overige dertig boeken
bieden. Een inleiding van de vertaler instrueert de lezer over vroegere vertalinR.S.
g en.
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DUNNE, S.J., George H., Generation of
Giants. The Story of the Jesuits in China
in the last Decades of the Ming Dynasty.
University Press, Notre Dame (Indiana),
1962, 389 pp., $ 5.75.
Een grote tijd wordt hier beschreven,
van heiligen als Fevre en Hsu Kuangch'i, stoere werkers als Ruggieri, Vangioni, Longobardi, lastposten als P'an
Chin-hsiao en Gabriel de Magalhaes;
episoden van voorzichtigheid en fanatisme, bloei en vervolging: de driekwart
eeuw tussen Ricci's aankomst te Macao
en Schalls dood te Peking (1582-1666).
De schrijver is een China uitgezette missionaris die op de eerste plaats een wetenschappelijk, maar evenzeer een goed
leesbaar boek heeft willen schrijven. De
lectuur is minder meeslepend dan Cronins
Wijze Man van het Westen Cronin
wijdt 272 bladzijden aan Ricci, Dunne
slechts 84 r maar is boeiend genoeg en
brengt in kennis met een groep weinig
bekende maar zeer grote missionarissen.
Cl. Beukers
DE JONG, Dr. L., De bezetting 2. —
Querido Amsterdam, 1962, f 2,95.
In dit tweede deel verhaalt de „bezettingsexpert- , Dr. L. de Jong, de geschiedenis van: Mussert en de Duitsers. Dagelijks leven in bezet Nederland, Nederlands-Indie bedreigd, en de strijd in Indie.
Een zeer boeiend relaas en rijk geillustreerd.
R.S.
MELLOR, Alec, La Torture, Son histoire, son abolition, sa rdapparition au
XX siecle (Collection Siecle et Catholicisme). Maison Mame, Tours, Parijs,
1961, 420 pp., NFr. 9.87.
De bekende advocaat Mr. Alec Mellor,
van de balie van Parijs, schreef reeds in
1949 een meer wetenschappelijk werk
over hetzelfde onder-werp. De hier be
sproken uitgave richt zich tot een ruimer
publiek. Ze bevat een historische schets
van de folteringspraktijken in het rechtsleven, tot de 18de eeuw, toen de onmenselijke procedure officieel werd afgeschaft; een beschrijving van folteringsmethodes, door de politie aangewend in
de twintigste eeuw; tenslotte beschouwingen van sociale, medische, wettelijke en
zedelijke aard. Een rijke documentatie,
een sereen-gehouden stijl. Het boek wil
vooral tot bezinning brengen over dit
ontstellend verschijnsel van onze eeuw:
de vooruitgang heeft erger vormen van
onmenselijkheid mogelijk gemaakt dan
ooit tevoren in de geschiedenis.
F. Van Neste

FILOSOFIE
CHARLESWORTH, Ph.D., Maxwell
John, Philosophy and Linguistic Analysis
(Duquesne Studies, Philosophical Series,
9). ---- Duquesne Univ. Press, Pittsburgh
Pa, Nauwelaerts, Louvain, 1961, XIII234 pp., ing. Fr. 260.
In onze eeuw van wetenschap en techniek kan men verwachten dat de vrees
voor een metafysica zich bij voorkeur zal
terugtrekken in de experimenteel observeerbare zekerheden van de wetenschap.
Zo heeft de invloed van B. Russell en
Wittgenstein op het vasteland een heropbloei van het positivisme in de vorm
van het logisch empirisme tot gevolg gehad. In Engeland daarentegen (en nu
ook in de V.S.) is men vooral aan taalanalyse gaan doen. Een taalanalyst beschouwt het filosoferen als een ziekteverschijnsel; men kan de patient van zijn
ziekte verlossen door de analyse van zijn
taal: hij gebruikt zijn woorden in verbanden waar ze niet thuis horen en doet
daardoor problemen ontstaan die hij niet
kan oplossen. Het hier besproken boek
geeft een duidelijk overzicht van deze
beweging. Gemakkelijk is dit niet, want
de beweging is uiterst negatief in haar
affirmaties, en deze zijn vaak in een ongenietbare, droge stijl geformuleerd.
Charlesworth onderscheidt zorgvuldig
wat er waardevol in is en waar zich de
zwakheden en de inconsequenties manifesteren.
M. De Tollenaere
KOCKELMANS, Dr. A., Martin Heidegger (Denkers over God en de Wereld, 4). — Lannoo, Tielt, Den Haag,
1961, 144 pp., ing. Fr. 45.
Men kan zich afvragen of M. Heidegger
wel thuishoort in een reeks van Denkers
over God en de Wereld. Dr. Kockelmans
heeft ook niet gevreesd deze vraag te
laten bestaan bijna tot het einde van zijn
uiteenzetting. Hij heeft zich immers
hoofdzakelijk beperkt tot Sein and Zeit.
Nu komt God daar niet in voor; men
moet zelfs veronderstellen dat Hij er
zorgvuldig uit geweerd werd, en wel juist
daar waar men Hem zou verwacht hebben. B.v. de vrijheid en de metafysische
angst worden verklaard als een verhouding niet tot het Absolute maar tot het
niets. De liefde wordt vervangen door de
zorg en vindt hiermee haar verklaring in
de tijdelijkheid en in de verhouding
tegenover de wereld. Maar de latere,
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meestal kortere werken van H., o.m.
Identitát and Differenz, tonen dat hij

zich toch niet geheel losgemaakt heeft
van God, en dat de betekenis van het
woord „niets" de neiging krijgt om te
verglijden naar een door ons niet voorstelbare levende God, die een andere is
dan de God der filosofen. Dr. Kockelmans heeft zich in zijn korte uiteenzetting trouw gehouden aan de gedachte
van H., en zelfs, hetgeen bier wel noodzakelijk is, bij zijn woordkeus. Als Inleiding zal dit wel het nadeel hebben dat
de zeer oorspronkelijke gedachte van H.
moeilijk zal begrepen worden door lezers
die niet tegelijk H. zelf doormaken.
M. De Tollenaere
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delt over Nieuw Guinea, het tweede deel
bespreekt de ontwikkeling in Indonesia
sedert 1945 en het verloop van het conflict dat Coen tussen Nederland en de Republiek is uitgebroken en dat voor een
groot deel bepalend is in het huidige conflict om Nieuw Guinea. Hierna wordt
behandeld de historie en ontwikkeling
van het probleem West Nieuw Guinea,
terwijl in het laatste deel van het geschrift het onderwerp in een wat meer
internationale kontekst wordt geplaatst.
Welke positie men ook inneemt t.a.v. het
geschil, in de soms wat verwarrende informatie die ons door dagblad-literatuur
wordt doorgegeven, geeft dit geschrift
een duidelijke, op historische feiten steunende, lijn aan, die een betere verstandhouding tussen Nederland en Indonesia
ten goede kan komen.
J. van Lierde
LUNSINGH SCHEURLEER, Th. H.,

VOOGHT, Mgr. J. De, e.a., De grote
zorg. Desclee de Brouwer, Brugge,
1962, 150 pp., F. 120.
Met het doel de leer over het christelijk
universalisme en de kennis van de concrete wereldsituatie te verduidelijken,
richtte de afdeling Antwerpen van Pax
Christi in 1960 r 1961 een cyclus voordrachten in, onder het thema: de katholiek in het internationale leven. Zeven
conferenties werden hier gebundeld: een
algemene theologische inleiding (Mgr.
De Vooght), de verhouding Kerk-nietchristelijke godsdiensten (J. H. Walgraye), insgelijks in het Tijdschrift coot.
Theologie verschenen, de problematiek
der ontwikkelingslanden (Th. Bat),
christendom en dekolonialisatie (R. Derine), de Kerk in Latijns-Amerika (F.
Houtart), de grate mogendheden (P.
Ruys) en de taak van het Westen (V.
Werck) .
J. Kerkhofs
DUYNSTEE, Prof. Mr. F. J. F. M.,
Nieuw-Guinea als schakel tussen Nederland en Indonesia. — De Bezige Bij, Amsterdam, 1961, 431 pp., f 9,50.
Dit boek van de Nijmeegse hoogleraar in
het staatsrecht beoogt een schets te geven
van de situatie in West Nieuw Guinea
en de gronden bloat te leggen van het
huidige conflict tussen Nederland en Indonesie. Schrijver is voorstander van een
aansluiting van Nieuw Guinea bij Indonesie op basis van vrijwilligheid, zijns inziens de enig te verwerkelijken oplossing
voor het huidige geschil. Het boek bestaat uit vier delen. Het eerste deel han-

Van haardvuur tot beeldscherm. --- A.
W. Sijthoff, Leiden, 1961, 116 pp., geill.,
f 5.90.
De schrijver is een deskundig man; zijn
functie als directeur van de afdeling
beeldhouwkunst en kunstnijverheid van
het Rijksmuseum te Amsterdam geeft ons
het voile vertrouwen in zijn leiding. In
negen hoofdstukken laat hij zien, hoe de
meubelkunst zich ontwikkeld heeft. Van
of de middeleeuwen, door renaissance,
barok en rococo voert hij ons tot de moderne tijd. Hij toont aan, dat wel iedere
stijlperiode een bijdrage heeft geleverd
tot de meer of minder smaakvolle inrichting van het vermaarde Nederlandse
binnenhuis. Het boek is prettig geschreyen en goed geillustreerd. C. de Groot

Christelijk erfgoed Tangs 's Heren wegen
I in Nederland door Bernard BEKMAN,
II in Griekenland door Loet STEENBERGEN. — De Toorts, Haarlem,
f 4.95 per deeltje
De uitgeverij De Toorts te Haarlem geeft
onder boven vermelde titel een aantal
rijk geillustreerde boekjes uit van 80, 90
bladzijden, geschreven en verlucht door
artistieke auteurs, die landen en streken
afreizen op speurtocht naar „christelijk
erfgoed". De twee boekjes over Nederland en Griekenland zijn alleraardigst.
Men kan de keuze van het gebodene wat
willekeurig vinden, doch volledigheid is
in zo klein bestek onmogelijk. Zowel de
uiterlijke als de innerlijke verzorging der
werkjes is smaakvol en verantwoord.
P. van Alkemade
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Over het verzamelen van kleingrafiek.
Wereldbibliotheek-Vereniging, Amsterdam, Antwerpen, 1961, 76 pp.,
f 8.90.
In dit boekje tonen zes schrijvers, het bestuur van de Ex-libris-kring der W.B.V.,
hun bijzondere belangstelling voor de
grafiek. Het gaat vooral over de ex-libris
en over gelegenheidsgrafiek. Verschillende aspecten, towel van het verzamelen,
als van het ontwerpen en het onderwerp
C. de Groot
warden belicht.
SCHRADER, Herbert, Een arts nam de
vlucht. Vert. De Fontein, Utrecht -Westland, Merksen, 248 pp., f 4,90.
Een uitstekend en boeiend geschreven
verhaal over een arts, die Oost-Duitsland
ontvlucht om in de Bundesrepubliek een
bestaan te vinden. De schrijver heeft de
gebeurtenissen, die de arts hem vertelde,
litteraire vorm gegeven.
VEER, Karel van 't, Op houten schoenen. Kris kras door Amerika -- De Fontein, Utrecht, Westland, Merksen, 232
pp., f 4,90.
De auteur heeft enkele jaren in de States
doorgebracht en het land per auto in
alle richtingen cioorkruist. Hij schrijft
hierover, en ook over andere dingen, b.v.
het onderwijs, zeer levendig en onderhoudend en daarbij zeer bescheiden, wetend
dat zijn oordeel maar relatief is.
PRESSBURGER, Emeric, De muis stierf
op zondag. Vert. De Fontein, Utrecht -Westland, Merksen, 214 pp., f 4,90.
Een nogal onwaarschijnlijk verhaal, spelend aan beide kanten der Pyreneeen,
over een anti-Franco-Spanjaard die vanuit Zuid-Frankrijk strooptochten in
Noord-Spanje onderneemt en daarbij zijn
dood vindt.
R.S.
NAMARA, Marie Aquinas Mc., L'amitie
chez St. Augustin. — Lethielleux, Parijs,
1962, 240 pp., NF. 9.75.
Deze uit het Engels vertaalde doctoraatsthesis in filosofie (Universiteit Freiburg,
Zwitserland) bedoelt fenomeen en theorie
der vriendschap bij Augustinus psychologisch te benaderen. De prachtige teksten, waarin de gepassioneerde Afrikaan
zijn menselijke en christelijke vriendschap
neerschreef, worden hier, geordend en telkens van een degelijke inleiding voorzien,
in vertaling aangeboden. Aldus wordt
het inzicht in de groei en de differentiatie
van Augustinus' intiemste verhoudingen

tot andere mensen op bevattelijke wijze
belicht. Waar de auteur naar een meer
theoretische synthese tast, bevredigt het
werk minder, omdat o.i. Augustinus'
vriendschapleer te weinig werd ingebouwd in zijn Kerk-theologie. Jammer dat
dit schone boek zeer slecht werd uitgeJ. Kerkhofs
g even .
FLITNER, Wilhelm, Europaische Gesittung. — Artemis Verlag, Zurich, Stuttgart, 1961, 568 pp., f 30.15. Imp.: Meulenhoff, Amsterdam.
Ursprung and Aufbau abendlandischer
Lebensformen, zo luidt de ondertitel van
dit boek dat verscheen in de serie: Erasmus-bibliotheek. Het is een cultuurhistorisch werk, waarin de auteur begin, ontwikkeling en verder verloop der Europese samenleving en levenswijze ontleedt
om zo de huidige Europese mens te verklaren. Drie machten of grootheden hebben tot de wording van deze Europese
mens bijgedragen, de Grieks-filosofische
stroming, de religieus-christelijke en de
rechtspolitiek der Romeinen. De hedendaagse samenleving noemt de schrijver
„die industrielle Gesellschaft". Het boek
is geschreven vanuit een mentaliteit van
bezonken, serene wijsheid door een cultuurfilosoof, die met begrip en kennis
van zaken en toestanden op het Europees verleden terugziet.
P. van Alkemade
BAMM, Peter, An den Kasten des Lichts.
Kosel-Verlag, Munchen, 2e uitg. 1961,
341 pp., geb. DM 16.80.
Peter Bamm werd beroemd door zijn herinneringen van chirurg onder de tweede
wereldoorlog: redder en dienaar van
menselijkheid in een onmenselijk regime,
in een onmenselijke tijd. Na deze dienst,
die veel moed, sluwheid en humor eiste,
trok hij op pelgrimstocht naar de bronnen van zijn geloof, dat zijn kracht was.
Wie eenmaal een boek van hem las, zal
ze alle willen lezen. Bracht zijn vorig
boek ons naar de heilige plaatsen, dit
laatste brengt ons aan de bronnen van
onze cultuur, de heldere kusten en eilanden van Hellas, Klein-Azie en de Aegaeische zee. Steeds weet hij op de hem
eigen, boeiende wijze mythos, legende,
geschiedenis en voorhistorie, kunst en instellingen door typerende trekken levend
te maken en ze op pakkende wijze in ons
moderne leven binnen te brengen. Een
prettig boek ook, vulgarizerend, doch vol
echte cultuur en humanisme.
A. Deblaere
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BERTRAMS, Wilhelm, Het celibaat van
de priester. Desclèe de Brouwer, Brugge, 1960, 113 pp., F 80.
Dit boek geeft een samenvatting van
verschillende publikaties waarbij de auteur, professor aan de Gregoriana, het
priesterlijk celibaat vooral vanuit kerkrechtelijk standpunt tracht te duiden. Hier
liggen kracht en zwakheid van deze beschouwing en: waar de maagdelijkheid
theologisch juist gesitueerd wordt, ziet de
auteur al te weinig de sociologische,
uiteraard relatieve implicaties van de
celibaats-praktijk in de Westerse Kerk.
Vandaar lijkt zijn interpretatie van de
celibaatswet, die de gelofte wel niet mee
inhoudt, maar toch terwille van de wet
vordert, zeer persoonlijk en o.i. ook aanvechtbaar. Een zeer verzorgde documentatie verhoogt de degelijkheid van dit
korte, doch in gedrongen taal geschreven
tractaat.
J. Kerkhofs
EBNETER, A., Luther und das Konzil.
Orientierung, Zurich, 1962, 48 pp.,
zw. F. 3.40.
Verbonden aan het centrum Orientierung
(Zurich) en reeds jarenlang specialist in
protestantica, heeft de auteur in voorbereiding op het Tweede Vaticaanse Concilie de Lutherse opvatting aan een grondig onderzoek onderworpen. Is het waar
dat Luther nog meer tegen het concilie
dan tegen het pausdom in verweer
kwam? Op deze vraag wordt hier, goed
gedocumenteerd, op genuanceerde wijze
geantwoord. Deze brochure, overdruk
van een artikel in Zeitschrift far katholische Theologie, is uiteraard voor speciaJ. Kerkhofs
listen bestemd.
Europa und der Kolonialismus. — Artemis Verlag, Zurich, Stuttgart, 1962, 290
pp., f 15.15. Imp.: Meulenhoff, Amsterdam.
Een aantal geleerden schrijven in dit
boek uit de Erasmus-serie over kolonialisme en belichten de talrijke aspecten en
problemen dezer voorbije, maar nog gevolgenrijke periode. Het kolonialisme
heeft Europa in zo innig contact met de
overige wereldbevolking gebracht, dat
het een zijner voornaamste opdrachten is
deze volken zo veel mogelijk te hulp te
komen. Het kolonialisme is niet de
schoonste bladzijde uit de geschiedenis
van Europa. Zelfs een hoofdstuk als
„Mission und Kolonialpolitik" van Fritz
Blanke leest men met beschaming.
P. van Alkemade

1087

LA PIRA, G., Valeur de la personne humaine. — Mame, Tours-Parijs, 1962,
222 pp., N.F. 8,70.
De oud-burgemeester van Florence, bekend zowel om zijn oprechtheid als om
zijn congressen voor de vrede en zijn reis
naar Moskou, publiceert hiermee de
Franse vertaling van een Italiaans werk
geschreven in het oorlogsjaar 1943. Daar
elke politiek teruggaat op een bepaalde
opvatting over de mens, is ook deze politicus gedwongen zijn inzet te verantwoorden door een christelijke persoonsfilosofie. Al maakt het veelvuldig citeren
van St.-Thomas de tekst vrij stroef, toch
vormt de ontbolsterende inhoud een soliede synthese.
J. Kerkhofs
BENCKISER, Nicolas, Liebe zu Baumen.
— Verlag J. Knecht, Frankfurt/M., 1961,
116 pp.
Een boek voor alien die van bomen houden, van de boom als een geheimzinnig,
in zichzelf besloten, levend wezen. Het
gaat hier immers niet om de boom als
voorwerp van de plantkunde, of als economisch produkt. Men mag zeggen dat
het hier gaat om de boom als dichterlijke
aanwezigheid in het menselijk bestaan, als
men dan het woord „dichterlijk - voldoende au sêrieux wil nemen.
S. Heester
MANZINI, Gianna, De arke Noachs.
Vert. — Pax, 's-Gravenhage, 1961, 181
pp., f 5.90.
De arke Noachs van de Italiaanse schrijfster Gianna Manzini is een boek over
dieren, verhalend, beschouwend, bespiegelend, nogal vervelend. Waarom worden dergelijke boeken eigenlijk vertaald?
Er zijn misschien meer dierlievende dames en heren, die graag over dieren
lezen, dan men denkt. Voor hen is dit
boek wellicht iets kostbaars. Ik heb het
er niet in kunnen ontdekken.
J. van Heugten
WILLIAMS, Raymond, Britain in the
Sixties: Communications. — Penguin
Books, 1962, 134 pp., 3 sh. 6 d.
Communications duidt hier op onderwijs,
het boek, de pers, radio en televisie. De
socioloog-schrijver analyseert, wijst op
tekorten en suggereert hier en daar verbeteringen. Hij is niet bepaald optimistisch: dit kan ook moeilijk wanneer men
de pers b.v. in Engeland beschouwt, het
onderwijs-systeem, of de televisie. Het is
een interessante bijdrage tot de kennis
W. Peters
van hedendaags Engeland.
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POCICETBOEICEN
Aula-boeken, -- Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
Charlotte KOHN-BEHRENS, Problemen
der hedendaagse erotiek. Vert. -- Een
door Dr. C. Trimbos warm aanbevolen
werkje over de Eros, niet te verwarren
met „sexus-.
Prisma-boeken. Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
Leonard CATTRELL, Verdwenen steden. Vert. -- Een boekje over de van
het aanschijn der aarde verdwenen steden in het Oosten, over Pompeji en de
vroegere steden der Inca's.
Jan van RHEENEN, Meer kennis van
uw hond. Een boekje voor hondenliefhebbers.
Margaret EBERHARD, Het huis in de
storm. M. E. schrijft goede crime stories. Het huis in de storm lijkt mij niet
haar beste.
Karl MAY, De zwarte Mustang en Winnetou en de goudzoekers. Twee der
bekendste verhalen van Karl May uit de
Roodhuidenwereld. f 1.75 per deel.
List Bucher. Paul List Verlag, Munchen.
Sven ELVESTAD, Das Orchester der
Madame Fournier. Vert. — Een ongelooflijk ingewikkelde crime story van de
Deense auteur Sven Elvestad.
Theo LOBSACK, Der Weltraum ruft. —
Een boekje over de raadsels en mysteries
van het heelal en de wereldruimte.
Phoenix-pockets. -- W. de Haan, Zeist.
f 2,95.
VLOEMANS, Dr. A., Erasmus.
Het boekje is een herdruk, maar laat zich
na 25 jaar nog steeds als fris, boeiend en
buitengewoon prettig leesbaar waardeR. S.
ren.
STIBBE, Drs. C. M., Geschiedenis van
het Romeinse Rijk.
Een knappe samenvatting van de romeinse geschiedenis in haar politieke aspecTh. van Eijk
ten.
DUBRETON, Lucas J., Zo leefden de
Florentijnen ten tijde van de Medici. —
Hollandia, Baarn, 1962, 316 pp., 15 pp.
illustratie.

In dit deel van de serie „Zo leefden maken we kennis met het leven in de
M.E.-'se bloemenstad in de 15e en 16e
eeuw. Het vertoont ons alle zwakheden
en sterkten van het gebruikte materiaal:
veel schandaaltjes vooral uit de hogere
standen, aantrekkelijke volkse anecdotes
uit het gewone leven, en wat vooral de
leesbaarheid bevordert, aandacht voor
het illustratieve detail. Minder poetisch
misschien dan Helene Nolthenius' „Renaissance in Mei", biedt het misschien
toch een levensechter mozaiek, waar licht
en duister elkaar afwisselen. Het laatste hoofdstuk is het minst geslaagd, daar
het zich beperkt tot de geschiedenis van
het vorstenhuis, en dat nog in zijn decadente periode.
Th. v. Eijk
Marnix-pockets. Manteau, Brussel, Den
Haag.
Johan DAISNE, De man die zijn haar
kort liet knippen, f 4.50. Een herdruk
van de gevoelige, wat te woordenrijke
roman van Johan Daisne.
Ward RUYSLINCK, Wierook en tranen, f 2.50. Herdruk van een treffend
en goed geschreven vluchtelingenverhaal
uit de oorlog.
Chrys YPERMAN, Een heel klein
scheepje. f 2.50. — Herdruk van een met
groot talent geschreven korte roman. De
moraal is wat al te frivool.
Francoise SAGAN, Houdt u van Brahms.
Vert. f 2.50. Francoise :SAGAN, De
wonderlijke wolken. Vert. f 4.50. — Een
vertaling van de twee laatste romans van
Sagan. Men kent de door en door rotte
wereld van Sagans verbeelding.
Karel JONCKHEERE, lk heb eens
f 2.50.
Een aantal radiotoespraken,
alle beginnende met „Ik heb eens
Urban Bucher. W. Kohlhammer Verlag,
Stuttgart. Imp.: Meulenhoff, Amsterdam,
f 5.45.
Denys HAY, Geschichte Italiens in der
Renaissance. Vert. — In zeven hoofdstukken biedt deze Engelse geleerde een
aantal originele beschouwingen over de
Italiaanse renaissance.
Justus HARTNACK, Wittgenstein and
die moderne Philosophie. Vert. De
Deen Justus Hartnack zet hier de ideeen
uiteen van de voorloper der neo-positiR. S.
visten, L. Wittgenstein.

SERIA ECCLESIA MAGISTRA

PROF. DR. VALENTINUS MOREL

De Kerk, haar wezen en werking
Te midden van de bijna onoverzichtelijke stroom publikaties over de theologie van de Kerk, verschijnt met dit handboek een goede synthese die, ruim
gebruik makend van uit vele recente studies duidelijk geworden inzichten,
alle gegevens uit de heilige Schrift, de overlevering, de uitspraken van het
kerkelijk leergezag, en baanbrekende theologische commentaren ordent.
Opzettelijk werd het apologetisch aspect van bepaalde kerkelijke problemen
buiten beschouwing gelaten.
Niet alleen in de seminaries voor theologie of op de Hogere Instiuten voor
Godsdienstwetenschappen zal dit overzichteiijk werk zijn diensten kunnen
bewijzen, doch zeker ook bij een ruimer publiek, van godsdienstleraren.
kloosterlingen, zielzorgers en de steeds groter wordende k ring van ontwikkelde leken die naar theologische basisvorming streven
Formaat: 140 X 225 mm
148 pp. gebonden
PROF. DR. J. STELZENBERGER S.J.

Zedenleer van het Koninkrijk Gods
Opvatting, ordening en formulering van deze moraaliheologie zijn werkelijk
vernieuwend; de auteur definieert zijn leergebied als de „Zedenlecr van het
Koninkrijk Gods". De rijke, levende idee van Koninkrijk Gods en van persoonlijke eenheid met Jesus, de stichter van een nieuw levee, is steeds het
lichtpunt in de uiteenzetting. Alles in dit werk staat gericht op het bijbels
begrip „Koninkrijk Gods", alles rust op het solide plan van de hasilcia en
haar dogma's.
De didactische wijze van voorstellen is boeiend, en vomit niet enkel een
volledige handleiding bij de studie van moraaltheologische problemen, doch
kan bovendien alien, die enig inzicht wensen in de moraaltheologie en bovendien een veilig consultatiewerk. onschatbare diensten bewijzen.
Nederlands van Jo van Rosmalen
Formaat: 140 X 225 mm
356 pp. gebonden
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ALKER. E.. Die deutsche Literatur im 19. Jahrh. 1832-1914. (KTA 339) . — KronerVerlag, Stuttgart, 1962, 943 pp., D.M. 22.
Amour maternel (L') (Convergences). — Spes, Parijs, 1962, 214 pp., geill., NFr. 9,30.
LangenANDRZEJEWSKI, J., Asche und Diamant. Finsternis bedeckt die Erde.
Muller-Verlag, Munchen, 1960-1961, 320-190 pp., D.M. 14 80-9.80.
Authentiques (les) „Fils de la Lumiêre". — La Colombe, Parijs, 1961, 159 pp., NFr. 8.
BABIN, P., e.a., Documents bibliques pour l'enseignement catechistique 1-4. — Editions du Chalet, Lyon, 30 pp. (ieder), rijk geill.
BERTHOLD, Gertrude, Cezanne und die alten Meister. — W. Kohlhammer Verlag,
Stuttgart, 1962, 144 pp., 400 alb., D.M. 39.
BRECHT, B., Friihe Stiicke.
DTV-Verlag, Munchen, 1962, 300 pp., D.M. 3,60.
BRETON, V.-M., Le vie religieuse. 2, Le tournant difficile.
Aubier, Parijs; Ed.
Universelle, Brussel, 1962, 200 pp., Fr. 84.
Bruckmanns-Kunstkalender 1963. — Verlag Bruckmann, Munchen, 27 Abb. und 26
Schwarz-weisstafeln, D.M. 8.80.
BULTMANN, Rudolf, Eeuwigheid hier en nu. — J. Bijleveld, Utrecht, 1962, 192 pp.,
f 7.90.
CAMUS, A., Carnets, mai 1935-fevr. 1942,
Gallimard, Parijs, 1962, 252 pp.. NFr.
9,50.
CAROLINA MARIA de Jesus, Barak nr. 9. — U.M. Kosmos, Antwerpen, 1962, 180
pp., Fr. 115.
CHARPENTIER, J., L'ordre des Templiers. — La Colombe, Parijs, 1961, 256 pp.,
NFr. 12.
DREWITZ, Ingeborg, De Schok, — H. Nelissen, Bilthoven, 1962, 208 pp., f 8.90.
DUVAL, L. E., Messages de paix 1955-1962. — Desclee de Brouwer, Brugge, 1962,
232 pp., Fr. 75.
Elsevier Pockets. J. BROPHY, De grote bankroof. R. CRICHTON, De grote bedrieger. I. SHAW, Tip op een uitgevallen paard. L. de WOHL, Ik ben Dr. Zodiac.
J. Mac-DONALD, De dood kaatst terug. M. EAST, De vulkaan grijpt in. G.
MITSCHELL, De man die tomaten kweekte. P. TABORI, Het einde van Perdita.
P. BAKKER, Kidnap. — Elsevier, Amsterdam, per deel f 1.50.
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Demerstraat, 12 DE ON8EVLEKTE ONTVANGENIS

Diest

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

„III diene blijde"

MISTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
St. Bartholomeus — MERKSEM
Afdeling verpleegstprs: 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

inscituut o. L VROUW van QRatie,
Zusters van de H. Vincentlus a Paulo – Steenweg op Nlnove 333 - Brussel 8
IINTERNAA T

Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen

mstituut

EXTERNAAT

immaculatx

mania
Zusters van de H. Vincenfius a Paulo – Kloosterstraat 40 - Opwijk

Moderne Humaniora Lagere graad en Hogere graad
INTERNAAT EXTERNAAT

Gehomologeerde getuigschriften

SPECIALE KURSUS DACTYLO – STENO

Zusters van Sint-Vincentius a Paulo
INSTITUUT YON MADE EN GEZICIITSZWAKKE 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

ROGER TECHNISCII INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - OOSTENDE

Bijzondere School voor Technische Ingenieurs
in de mechanica, de elektriciteit (zwak- en sterkstroom) de industriêle

scheikunde, de elektro-mechanica en de elektro-chemie.

INTERNAAT

Voorbereidende afdelingen

EXTERNAAT

Zaterdagcursussen B1 in de Koel- en Verwarmingstechniek, de
Kunststoffen en de Elektronica (Televisie)

ALTENA - SCHOOL KONTICH
Zusters Dienstmaagden der Heilige Harten van Jezus
en Maria, Antwerpse Stee nweg 73, Kontich
KLEUTERSCHOOL

LAGERE MEISJESSCHOOL

Gezonde mooie omgeving met prachtige speeltuin.

INTERNAAT — HALF, INTERNAAT

EXTERNAAT

Ook voor jongens van 3 tot 8 jaar, kosteloos onderwijs.
Telefoon 53.03.43 - 53.01.02.
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MARBRABEL
een nieuwe, moderne marmer-fegel

HOGERE TECHNISCHE SCHOOL SIT LEVEN
Gildestraat, 7 – GENT – tel. 09.23.20.57
Bisschoppelijke inrichting voor studenten van beiderlei kunne –
gesticht in 1892.
Officieel erkend als speciale school voor 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 Christeluke 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 A
Economische Afdeling
—7e Voorbereidende klasse
III. HOGER TECHNISCH ONDERWIJS
Hoger Technisch Instituut

voor Wetenschappelijke Assistenten A I

INTERNAAT, HALF-INTERNAAT, EXTERNAAT

1.11.1.1.1,

Het VOORBEREIDEND JAAR
tot de Speciale Scholen
voor INGENIEURS
en tot de Koninklijke MILITAIRE SCHOOL
kan men best volgen aan de
HOGERE WETENSCHAPPELIJKE AFDELING
van het St-JAN BERCHMANSCOLLEGE
Als intern of extern. Meir, 36 – Antwerpen

SCHOOL

licZauise-Mariell
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. / Prospektus wordt op aanvraag gezonden.

KATH. NORMAALSCHOOL VOOR ONDERWUZERS
ONDER DE TOREN 13 — 14 MECHELEN
EXTERNAAT

INTERNAAT

Oud stelsel: 4de normaaljaar
Nieuw stelsel : 3de normaaljaar; 2de normaaljaar ; 1 ste normaaljaar met
als afdelingen :
a. Latijn-Wetenschappen — b. Wetenschappelijke B — c. Economische

SINT-ROMBOUTSSCHOOL (OEFENSCHOOL)
Minderbroedersgang 10, Mechelen
Volledig Lager Onderwijs — Voortgezet Lager Onderwijs

ALGEMEEN MIDDELBARE
Schuttersvest 53, Mechelen
Internaat

Externaat

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).

St-gozeliktotituut - 4Eienett
Telefoon 81 391

Broeders van Liefde
Jongens van 12 tot 17 jaar die wensen opgeleid te worden tot
* Broeder-Verpleger
* Broeder-Jeugdleider

* Broeder-Onderwijzer
* Broeder-Missionaris

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 BROEDERS VA N LIEFD E, Stropstraat 125 GENT.

Sedert 1870 legt de

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

/s,/,eik-oaese „Sint

Jozef"
OVERUSE (BRABANT)

Grieks-Latijnse humaniora en voorbereidende klas
Internaat Ito externaat
Onder leiding van de Missionarissen van Steyl
WAVERSE STEENWEG 96 — TELEFOON (02) 57 71 68

SINT-JOZEFSINSTITIIIIT DOCHTERS
INTERNAAT – EXTERNAAT
SINT-JOZEFSTRAAT 35 ANTWERPEN TEL. 33.32.52

VAN
MARIA

Lager onderwijs: Nederlandse- en transmutatieklassen
Middelbaar onderwijs: Lagere cyclus Moderne Humaniora, Grieks-Latijnse Humaniora
Kunstonderwijs – erkend door de Staat, – dus kosteioos.
Hoger secundair Technisch (A7/A2) Hoger onderwijs (A7/A1): meerdere mogelijkheden
Handelsonderwijs - Franstalig sekretariaat.

INSTITUUT "CROMBEEN„

GENT

1. Lagere Normaalschool (4 leerjaren)
a. Economische afdeling
b. Wetenschappelijke B
2. Normaalschool voor kleuterleidsters (4 leerjaren)
3. Middelbare afdeling (lagere cyclus)
4. Lager onderwijs - kleuteronderwijs
INTERNAAT — HALFINTERNAAT — EXTERNAAT

BISSCHOPPELIJKE NORMAALSCHOOL
KASTEELSTRAAT 8 – SINT NIKLAAS – TELEFOON 761088
– Voorbereidende afdeling: lager onderwijs
– Algemeen middelbaar onderwijs van de lagere graad
– Lagere normaalschool (onderwijzers) 2 secties:
2. afdeling wetenschappelijke B
1. economische afdeling
– Middelbare normaalschool (regenten): 4 secties :
1. moedertaal-geschiedenis
, 2. moderne talen
4. wetenschappen-aardrijkskunde
3. wiskunde-fysica
INTERNAAT

–

EXTERNAAT

–

HALFINTERNAAT

ONZE-LIEVE-VROUWE COLLEGE TIE NE N
Voorbereidende Afdeling
Humaniora Latijn-Grieks
Latijn-Wetenschappen
Economische
Degelijk ..., Open .... Vormend ... :
BROEKSTRAAT 31 — Tel. 016.814.09

MEISJES,
een verzekerde toekomst en een dienend apostolaat verzekert U de

0. L. VROUWSCHOOL VOOR VER PLEE GKUNDE
MECHELEN
ouderdom: 18 jaar — voorbereidend jaar : vanaf 17 jaar
BREVET: Beroepsverpleegster — 3 jaar studie
Verpleegassistente
— 2 jaar studie
Nursing-Hostess
— 1 jaar studie
Neem inlichtingen:
0. L Vrouwgasthuis, Keizerstraat, 7, Mechelen.
Tel. 127.87
of in de school, Augustijnenstraat, 9, Mechelen.
Tel. 144.23

H. PIUS X - INSTITUUT

KATHOLIEKE NORMAALSCHOOL
V1I Olympiadelaan 25, ANTWERPEN, Tel. 03/38 13 80
INTERNAAT — EXTERNAAT

* Lagere Oefenschool: van 6 jaar af.
* Middelbare Oefenschool : van 12 jaar af, Grieks-Latijnse afdeling. Moderne afdeling.
* Lagere Normaalschool: van 15 jaar af, Grieks-Latijnse afdeling, Wetenschappelijke afdeling A, Wetenschappelijke afdeling B, Economische afdeling.
* Middelbare Normaalschool: na lagere normaalschool of na humaniora. Afd.: Moedertaal-Geschiedenis, Moderne talen, Wiskunde - Fysica met Econ. wetensch., en z.
* Hoger Instituut voor Opvoedkunde.
* Dienst voor Studie- en Beroepsorientering.
* Inlichtingen en inschrijvingen : elke werkdag van 9-12 uur en van 14-17 uur.

INSTITUUT SINT-AGNES
Onderwijsinrichting bestuurd door de Religieuzen Ursulinen
Internaat
79-226 Turnhoutsebaan
BORGERHOU T
A.
B.
C.
D.
E.

Half-internaat
Schoenstraat 41

Externaat
Lammekensstraat 84
TELEFOON 353201

Oude Humaniora. Moderne Humaniora (volledige cyclus)
Snit-Naad-Confectie: Middelbare technische afd. Cl Normaalafd. D
Beroepsafd. C3-1 Voortgezette Technische Opleiding C1-D
Handelsafdeling A6/A3 A6/A2 Handelsregentaat A6/A1
Avondcursus voor Modes Avondcursus voor Naad
Volledig Lager- en kleuteronderwijs

Middelbare Handelsschool St.-Aloysius
EDW. ARSENSTRAAT, 40, OUDE-GOD
GUST LAVASTRAAT, 33, OUDE-GOD
LAGERE GRAAD A6 (3)

HOGERE GRAAD A6 (2)

Zes jaar studie na het Ede jaar van de LAGERE SCHOOL

EXTERNAAT
Inlichtingen en inschrijvingen alle dagen van 9-12 en van 15-18 uur

Wilt Ge in geeft van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Kristus' 1#dende 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.

SINT-BERLINDISINSTITUUT POOR 11ERPLEEGKUNDE
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

Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen
Onder de bescherming van de Katholieke Universiteit to Leuven

Verleent de volgende diploma's:
Diploma van Gegradueerde van de H.v.V.
Diploma van Meertalige 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: Josef De Bomstraat, 11, ANTWERPEN 1.

Instituut van de Heilige-Familie van Helmet
Jan Moorkensstraat 95, — Berchem-Antwerpen — Telefoon (03) 39.17.88
Middelbaar Onderwijs : Oude Humaniora
— Grieks - Latijnse afdeling
— Latijn - Wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora
— Algemeen Vormend Onderwijs
— Economische afdeling
Voorbereidende afdeling Kleuterklassen
EXTERNAAT — HALF-INTERNAAT — INTERNAAT

zoals papa,
kleed ik mij in

kammenstraa
antwerpen

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
Lutkie & Smit Papiergroothandel N.V., Amsterdam
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Bedevaart en processie
775

4

INHOUDSOPGAVE
Berlijn, twistappel tussen Oast en
945
West
Beschouwingen rond het gymnasium 831
637
Een handvol Engelse romans
681, 769, 867, 957, 1054
Vastenactie en internationale
601
solidariteit
697
Gesprek met Moskou
985
Het Nederlandse loonbeleid
823
Blaise Pascal
1008
Kerkenbouw
605
De zin van het huwelijk
939
Robbe Grillet en het labyrint
873
De uitspraak van „frank"
908
Gerard Mercator
805
Christendom en techniek
De vraag naar de toekomst van de
992
student
Internationaal Theaterfestival
966
Antwerpen 1962
1037
Overbodig applaus
963
Evolutie - heelal - erfzonde
Het Concilie. Verwachtingen van
793
een leek
924
Europees onderwijs
Hoger Onderwijs in het oude
Griekenland
658
628
Newman en Aristoteles
916
Max Planck

Peet, Drs. M.
Pelosie, S.J., Dr. E.
Peters, S.J., W. A. M.
Politiek Overzicht
Redactie

Robbers, S.J., Prof. Dr. H.
Rooy, Mr. A. J. I. van
Schoonenberg, S.J., Dr. P.
Stakenburg, Mr. Joan
Steenbergen, Dr. G. J.
Talloen, S.J., Prof. Dr. W.
Tellegen, Prof. Dr. Ir. F. Ph. A.
Tindemans, C.
Trooster, S.J., Prof. Dr. St.
Vanistendael, A.
Westerop, S.J., C. van
Witlox, A.
Zeno, O.F.M.Cap., Dr. Pater
Ziggelaar, S.J., A.

NIEUWE BOEKEN *
Abshagen, K. H. — Europas grosse Insel
Acts of the Convocations of Canterbury and
York
Adama van Scheltema, Fr. — Die Kunst der
Modern
Aichinger, Ilse — Besuch im Pfarrhaus
Albe — De Arkvaders
Alines, E. des — Toumliline
Algisi, L. — Jean XXIII
Andric, Ivo — Das Fraulein
Apollinaire, G. — Chroniques d'art 19021918
Armstrong, H., e.a. — Christian Faith and
Greek Philosophy
Arnold, F. X. — Pour une theologie de
l'apostolat
Aula boeken
792, 888, 983,
Aust, G. — Otto Freundlich
Auvray, Paul — L'hebreu biblique
Auzinger, H. — Anton Tschechow
Auzou, G. — De la Servitude au Service
Babin, P. — Les jeunes et la foi
Bacht, H. — Weltnahe oder Weltdistanz?
Balthasar, Hans Urs von — Het beschouwend gebed
Bamm, Peter — Een geloof verovert de wereld
Bamm, Peter — An den Kiisten des Lichts
Beaverbrook, Lord — The Divine Propagandist
Benckiser, N. — Liebe zu Baumen
Berendsen, Dr. A. — Kunstschatten van
Rome
Berg, Prof. Dr. J. H. v. d. — Het menselijke lichaam
Berg, Dr. R. F. — Liegen met en zonder
opzet
Bertram, Otto — En wat morgen?

695
1067
690
687
1068
781
789
1073
1076
973
684
1088
880
1064
786
973
1079
783
1065
682
1086
972
1087
691

Bertrams, W. — Het celibaat van de priester 1087
Bertrangs, Prof. Dr. A. — Kent gij Hem
persoonlijk?
779
Bewahrung der Demokratie im 20 Jahrhun885
dent (Die)
Bilsen, O.F.M., Dr. B. van — Kerk in
970
beweging
Blixen, Karen — Een lied van Afrika 876
Blixen, T. — Schatten wandem fibers Gras 974
Boekraad, Adr. — The Argument from
Conscience to the Existence of God
780
Boelaert, E. — Lianja, Het nationaal epos
der Mongo
685
Boesch, Bruno — Deutsche Literaturgeschichte in Grundziigen
687
Bork, A. — Der Junge Grieche
984
Bouyer, L. — Introduction a la vie spirituelle 972
Brakman, W. — De weg naar huis
785
783
Braun, H. S. — Zalig zijt gij
Braun, H. — Formen der Kunst 1-2 deel
880
Braybrooke, N. — The Wind and the Rain 983
Brem, Kurt — Konvertit und Kirche
782
684
Breton, V. — La vie religieuse
1077
Bruckmanns Kunstkalender 1963
Bruning, H. — Vormkracht en onmacht der
950, 1043
religie
875
Bruning, H. — Motieven en figuren
981
Bryant, Arthur — The Story of England
976
Bulatovic, M. — Wolf und Glocke
1073
Burgess, A. — A Clockwork Orange
876
Burssens, A., e.a. — Kongo, Het Woord
Buttner, L. — Das europaische Drama von
976
Ibsen bis Zuckmayer
Buytendijk, Prof. Dr. F. J. J. — Academi694
sche redevoeringen

689
1078
875

* Wanneer een boek door meerdere schrijvers
werd samengesteld, is slechts de eerste naam
vermeld. Langere titels zijn ingekort.

INHOUDSOPGAVE
Bijbel over . . . . Serie
Bijbel (De) over het verbond
Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden Deel XVI

681
1067
1083

Campert, R. — Bij hoog en bij laag. Het
685
leven is verrukkelijk
Carlier, Jean — Code van het Nationaal
694
Studiefonds
Cassirer, H. R. — La Television et l'Enseig1080
nement
1065
Celier, Paul — Que fais-je au monde?
Charlesworth, P. D. — Philosophy and
1084
Linguistic Analysis
Charlier, J. P. — Het teken van Kana 875, 1067
Caster, M. van — Christus in de godsdien692
stige vorming
China. Foto's H. Sibbelee. Tekst Dr. Kwee
693
Swan Liat
Christelijk erfgoed langs 's Heren wegen
I en II
1085
Christen und Juden
683
Collander, T. — Fenster
686
Colledge, Eric — The Mediaeval Mystics of
England
1067
Comblin, J. — Echec de l'Action catholique? 1063
Constitutions et l'enseignement (Les)
1080
Dali, A. M. — Salvador Dali vu par sa soeur
Dallmayer, H. — Die grossen vier Konzilien
Danielou, Jean — Nader tot Christus
Delfgaauw, Dr. B. — De wijsbegeerte van
de 20e eeuw
Dellepoort, Dr. J. J. — Die Deutsche
Priesterfrage
Derniere meditation de Savonarole
Dessauer, Ph. — Die naturale Meditation
Dondeyne, A. — Geloof en wereld
Dondeyne, A. — Priester en Leek
Doneux, Guy — Maurice Maeterlinck
Draak, Dr. M. — Lanceloet en het hert met
de witte voet
Drewitz, I. — De schok
DuMont Dokuments
Dunne, S.J., George H. — Generation of
Giants
Duynstee, Prof. Mr. F. J. F. M. — NieuwGuinea als schakel tussen Nederland en
Indonesia
Dijkhuis, Dr. J. H. — Het beoordelen in de
psychologie
Eberle, J. — Viva Camena, latina huius
aetatis carmina
Eberle, J. — Amores, nova carmina
Ebneter, A. — Luther und das Konzil
Echeverria, D. L. de — Ascese voor de
hedendaagse mens
Eenoo, R. Van — De Pers to Brugge 17921914
Elchinger, e.a. — l'Eglise en dialogue
Elsevier pockets
Encycliques sociales (Les)
Enfant (L') et son avenir professionnel
Espian de la Maestre, A. — Der Sinn und
das Absurde
Europa und der Kolonialismus
Farrer, A. — Love Almighty and Ills
Unlimited
Fischer-Lexikon
Flam, L. — Ethisch socialisme
Flitner, W. — Europaische Gesittung
Fort, G. von le — Das fremde Kind
Fothergill, P. G. — Evolution and Christians
Fortmann, H. — Geloofsvragen
Fowlie, W. — Dionysos in Paris
Fraine, J. De — Nouvel atlas historique et
culturel de la Bible
Franzen, E. — Formen des modernen
Dramas

1076
883
875
689
887
783
982
779
1062
1069
1068
1073
690
1084
1085
1078

978
978
1087
1066
1083
1065
792
1081
1079
980
1087

1067
1075
788
1086
877
871
1062
877
1063
786

FranzOsisches Theater des XX Jahrhunderts
Franztisisches Theater des Avantgarde
Frisch, H. — Symbolik und Tragik in
Hebbels Dramen
Fryling, Ir. J. — De leer Christi

5
1071
1069
786
1062

979
Gal, R. — OU en est la Pedagogic
Galli, M. von — Zeichen unter der VOlkern 1066
980
Galot, S.J., J. — Saint Joseph
1078
Garrone, Mgr. — Foi et Pedagogic
Geer, Dr. J. P. v d.. — De mening van de
1077
psycholoog
Gehlen, A. — Zeit-Bilder
879
Geissler, R. — Zur Interpretation des
modernen Dramas
976
Geissler, R. — Moglichkeiten des modernen
deutschen Romans
976
Gelin, A. — De hoofdlijnen van het Oude
Testament
1067
Gelre, H. van — Henry Miller, legende en
waarheid
1069
Genet, J. — L'enigme des sermons du Cure
d'Ars
982
Gesicht des Schauspielers (Das)
791
Gheorghiu, C. Virgil — Rendez-vous in het
Oneindige
975
Gille, B. — Lettres adressees a la Maison
Rothschild de Paris
787
Goepper, Roger — Im Schatten des WuFung Baumes. Blumen aus dem Senfkorn1075
garten Chinesischer Blutenreigen
Goerres, I. F. — Zwischen den Zeiten 1951782
1959
Goetz, Curt, e.a. — Die Verwandlung des
977
Peterhaus von Binningen
Goethe, J. W. — Die Metamorphose der
694
Pflanzen
983
GOsker, Erika — Das Jahr der Gotteskinder
791
Goudriaan, Prof. Dr. J. — Vriend en Vijand
879
Goytisolo, Juan — Rouw in het paradijs
Graaf, Prof. Dr. J. de, e.a. — De mondige
mens tussen goed en kwaad
689
692
Grammens, M. — Vijf voor twaalf
Grass, G. — Modernes Deutsches Theater.
878
Deal I
976
Grimm, R. — Bertolt Brecht
Grimm, R. — Bertolt Brecht und die Welt977
literatur
Groot, 0.P., D. G. De — Gebedenboek
874
voor meisjes
Guardini, R. — Vrijheid en verantwoordelijkheid
683
Guichard, L. — Renard
1071
Guldener, Dr. H. van — Moderne kunst
kijken en begrijpen
879
Guttenberg, A. Ch. v. — Mensch, Tier und
Schopfung
886
Gutzwiller, R. — De gelijkenissen van Onze
Heer
875
Haar, E. de — Im Zeichen der Hoffnung
Haftmann, W. — Skizzenbuch zur Kultur
der Gegenwart
Hagmaier, C. S. P. G. — De psychologie
van de menselijke zwakheid. Deal I
Hausenstein, W. — Die Kunst in diesem
Augenblick
Heckel, R. — Le Chretien et le pouvoir
Heidt, A. M. — Catholica
Heimendahl, E. — Licht und Farbe
Heise, C. G. — Der Gegenwartige Augenblick
Heiseler, B. von, e.a. — Das Erlebnis der
Gegenwart
Hendrix, Prof. Dr. P., e.a. — Ikonen
Herck, J. Van — Inleiding tot de Economic
Hermans, S.J., J. — Geloven in de twintigste eeuw
Hey, R. — Thymian und Drachentod
Hildesheimer, W. — Die Verspatung
Hoffmann, E. T. A. — Poetische Werke
Bd X

686
1076
884
881
1065
981
882
881
685
881
691
681
878
1070
785

6

INHOLIDSOPGAVE

Hofmans, F. — Bezinning over Apologetiek
Hollerer, W. — Spiele in einem Akt
Hollis, Michael — Paternalism and the

971
687

Lunsingh Scheurleer, Th. H. —

Church
Uitleg van de
Mis
Hommage a James Ensor
Hornstein, E. von — Die deutsche Not
Hiisle, J. — Cesare Pavese
Houten, Nel van — Bartje mijn zoon
Houtryve, F. Van — Een loopbaan voor U
Houtryve, O.S.B., I. Van — Beschouwend
Leven
Howard, Peter — Frank Buchmans geheim
Huyts, Drs. J. H. — Godsdienstige opvoeding in een overgangstijd

973

Manzini, Gianna — De arke Noachs
Marcel, Gabriel — Die Stunde des Theaters
Marie Adelaide de Cice. 1749-1818
Markowa, E. — Le Choix
Marinoff, I. — Padagogik des Herzens
Marnix-pockets
Martin, K. — Die Ottonischen Wandbilder
der St. Georgskirche
Martini, Fr. — Deutsche Literaturgeschichte
Mary Laurence, O.P. — Het klooster en de
wereld
May, Karl, pockets
888, 984,

689

Meerhaeghe, Prof. Dr. M. A. G. van —

Isacker, Frans Van — De reis naar Ispahan
Isambert, F. A. — Christianisme et classe

974

Meeuwsen, J. — Inwijding, bezinning op de

Holt, O.S.B., Dom Ph. —

ouvriere

971
691
981
978
887
693
874
789

684

Jahn, J. — Muntu, L'homme africain et la
culture neo-africaine
Jahresring, 1961-1962
Johnson, J. W. — Laat mijn yolk gaan
Jong, Dr. L. de — De bezetting 2de deel

Kahlefeld, H. — Der Ringer
Kahnweiler, Daniel H. — Mes galeries et
mes peintres

Kalt, Gustav — De viering van de H.

782
1076
1062

Eucharistic

Kazantzakis, N. — De

981
977
971
1084

laatste verzoeking

van Christus

Kerr, Alfred — Die Welt im Licht
Kindermann, Heinz — Theatergeschichte
Europas IV
Kirche und die Machte der Welt (Die)
Klingelhoger, W. — Ramische Technik
Knilli, Fr. — Das HOrspiel
Knowles, David — Saints and Scholars
Kockelmans, Dr. A. — Martin Heidegger
Koenraadt, Mgr. Dr. W., e.a. — Verklaring
van de Katechismus der Nederl. bisdommen Deel VIII
Kiinig, Barbara — Kies
Koren, C.S.Sp., H. J. — Knaves or Knights
Kossmann, Alfred — De misdaad
Kriekemans, Dr. Alb. — Oud worden als
levensvoleinding in deze tijd
Kuehnel, J. — Aan zuivere bronnen
Kuhn, H. — Romano Guardini
Kunstmatige inseminatie bij de mens
Kwant, Prof. Dr. R. C. — De wijsbegeerte
van Karl Marx

Lackmann, M. — Der Christ und das Wort
Lajoie, Louis — Moeder Assunta Goretti
Lambert, J. — Science and sanctity
Lamberty, Prof. Dr. Max — Wat is Wester-

685
695
1074
784
984
696
1083
1084
681
1070
883
876
790
874
1082
787
688
1066
980
783
879
975

lichen Dichtung

786
888

Langner, use — Japanisches Tagebuch
Lasker Schuler, E. — Verse und Prosa aus
dem Nachlass

Leeming, B. —

785
Principes de theologie
684

liturgisch Jaar

973
791

Lewis, C. S. — They asked for a paper
Lexikon der Weltliteratur im 20. Jahrhundert. Dl. II

Lindemann, K. — Nachtfalter und Lampion
Lins, H. — Vor den Miindungen
List Bucher

792, 888, 984,
Lorenz, G. — Frederico Garcia Lorca
Luetzeler, H. — BildwOrterbuch der Kunst
Lufuluabo, O.F.M., F. M. — Versum theodicee bantoue

974

782
1088

1081
1077

Meissner, Boris — Das Parteiprogramm der

K.P.d.S.U.
885
Meister der deutschen Kritik I. 1730-1830
977
Mellor, A. — La Torture
1084
Mens en Medemens Serie. Daudt, Dr. H.
Het conflict als maatschappelijk verschijnsel
1081
Mertens, H. — Bidden in geest en waarheid 970
Milikowski, Dr. H. — Sociale aanpassing
enz. over probleemgezinnen
691
Miller, Wright — De mensen in Rusland
883
Mirbt, Rudolf — Laienspiel und Laientheater 976
Montjuvin, J. — Rome et les debuts du
moyen age 1000 av J.C. 1100 ap. J.C.
787
Muenz, E. — Die Frau in der Roten Nacht 686
Mukarovsky, H. — Afrika, Geschichte und
Gegenwart
884
Mussche, A. — Gedenksteen voor Rosa
693
Mutius, Dagmar von — Wetterleuchten
785
Mystere de l'unite (Le)
1064

Namara, M. A. Mc —

L'amitie chez St.

Augustin

Neumann, Erich —

1086
Die archetypische Welt

Nigg, Walter — Maler des Ewigen. II Band

1075
1074

O'Connor, P. — The Prayers of Man
Ohm, Th. — Les principaux faite de

1067

Onasch, Prof. Dr. K. —

Ikonen
Over het verzamelen van kleingrafiek
Panorama der Wereld. Deel III

Parrinder, G. — Comparative Religion
Parijs. Foto's en tekst N. Jesse en U.
Valiance
Pastorele Cahiers nr. 7. Rudin, J. — Pschoterapie en religie
Pennock, O.S.B., Br. 0. — Godt in 't
Kloosterslot en Ende
Perspectief
Peypers, Anke — Geen denken aan
Phoenix-pockets

Pierre, Frêre des Ecoles Chretiennes

L'Eglise et l'Enseignement des disciplines
profanes

Pin, E. — Les classes sociales
Pira (La), G. — Valeur de la personne

Plancke, R. — Paedagogica Historica
Ploeg, J. G. van der — Orienteringspunten
rond het sociale werk

Pollmann, Dr. Jop — Van Tweeerlei Minne
Polybios Geschichte. I Band

876
975
974
1088
1071
1074

880
687

Handboek van de economic

humaine

sacramentaire

Leo de Grote, Pans — Preken voor het

1087
877
694
1065
790
1088

voorlichting

l'Histoire des Missions

sirene

Langgasser, E. — Das Christliche der christ-

1085

Henry Moores

se cultuur?

Lampedusa, Thomasi di — De senator en de

Van haard-

vuur tot beeldscherm

Post, Dr. R. R. — Kardinaal de Jongs
Handboek der kerkgeschiedenis I

Potterie, I. de la — Getuige van het Woord
Potocki, Jan — Die Abenteuer in der Sierre

684
881
1086
791
784
693
885
1069
884
1068
1088
1079
692
1087
979
980
1068
1083
1062
1061

Morena

976
983

deur

682

Potter, D. — The Changing Forest
Powell, S.J., J. — Een vreemdeling aan uw

INHOUDSOPGAVE
Pressburger, E. — De muis stierf op Zondag
Prisma Boeken
696, 792, 888, 984,
Prohaska, L. — Padagogik der Begegnung
Rahner, H. — Kirche und Staat im friihen
Christentum
Rahner, S.J., Karl — Maria Moeder van de
Heer
Rahner, Karl — Nieuwe theologische
verkenningstochten
Rahner, K. — Over de dood
Rahner, S.J., Karl — Zending en Genade
Deel I, II, III
Rahner, Karl — Meditatie over feesten en
alledaagse dingen
Ravier, A. — Les ecrits de Sainte Bernadette
et sa voi spirituelle
Regulation des Naissances (La) nr. 1 en 2
Reinisch, Leonard — Die Juden und die
Kultur
Reinisch, Leonard — Die Zeit ohne Eigenschaften
Renard, Mgr. A. — Situation actuelle de
l'Eglise
Renard, Jules — Theatre Complet
Reuss, M. — Glauben heute
Ries, Joh. — Krisis und Erneuerung des
Predigt
Rinser, L. — Nina, Mitte des Lebens,
Abenteuer der Tugend
Rojas, F., e.a. — Spanische Meisterdramen
Roskam, K. L. — Alleen voor Blanken
Rouault, G., e.a. — Correspondance
Riickschau und Ausblick
792,
Salamander pockets
Saliêge, Card. — Ecrits spirituels
Schaeder, Hans H. — Der Mensch in Orient
und Okzident
Schaper, E. — Die SOhne Hiobs
Scheepens, H. — Leeuwekop
Schlier, H. — Unite de l'Eglise et tache
oecumenique
Schmidt, Arno — Belphegor
Schnitzler, Th. — Meditatie over de H.
Mis II
Schoonenberg, S.J., Dr. P. — Het geloof
van ons Doopsel. Deel 4
Schrader, H. — Een arts nam de vlucht
Schulze Vellinghausen, A. — Elemente des
modernen Theatres
Schurmann, H. — Het gebed des Heren
Semmelroth, 0. — Wirkendes Wort
Seneca — Samtliche Tragodien I Band
Seys, Raf — De Apostel van het H. Hart
P. J. Aernoudt S.J.
Simon, A. — Evéques de la Belgique independante 1830-1940
Sitwell, Dom Gerard — Medieval Spiritual
Writers
Sitwell, Osbert — Tales my Father taughme
Skrobucha, H. — Von Geist und Gestalt der
Ikonen
Smelik, Dr. E. L. — De ethiek in de
verkondiging
Sontheimer, Kurt — Thomas Mann und die
Deutschen
Spaendonck, J. A. A., — Kinderen in de
waarheid
Spark, Muriel — Voices at Play
Steinbeck, John — Wintertij van tegenzin

1086
1088
1078
780
681
682
781
780
1067
1082
886
696
696
783
1071
1066

7

Stepun, Fedor — Dostojewsky und Tolstoj
Straelen, S.V.D., H. van — Religions nouvelles du Japon
Suenens, Mgr. L. J. — Groeien in liefde
Prognose van het
Swinnen, Dr. K.
schoolsucces in het M.O.
Symons, Julian — The Detective Story in
Britain
Taillieu, J. — Comprenons nos enfants.
Dee! II
Tardini, Dominico Kard. — Pius XII als
Oberhirte, Priester und Mensch
Tauler, J. — Predigten
Teilhard de Chardin, P. — Letters from a
Traveller
Tempel, B. van den — The evolution of
social Systems in Europe
Tessenow, H. — Die kleine und grosse Stadt
Thielicke, H. — Hoe de wereld begon
Todd, J. M. — Problems of Authority
Todts, Herman — Hoop en wanhoop der
Vlaams-gezinden
Trethowan, I. — The Basis of Belief
Trigt, Drs. F. van — Wij lezen in de Schrift
Trooz, Charles de — Le magister et ses
maitres

687
974
972
688
1073
1080
695
682
983
1081
691
972
982
693
1066
779
887

781
975
1071
883
1077
887
888
974
980
1072
784
683
1070
781
1058
1086
1074
683
783
1073
1082
1083
784
786
881
788
695
789
978
1072

Urban-Bucher
Unruh, Fritz von — Dramen

984,

Valensin, A. — Textes et documents inedits,
presentes par M. R. et H. L.
Vandebeeck, Th. — De Boerenkrijg in het
departement van de Nedermaas
Op houten schoenen
Veer, Karel van 't
Veillesse (La), problême d'aujourd'hui
Verborgen Rijk
Verheul, 0.S.B., Dom A. — Inleiding tot de
liturgie
Vieujeau, J. — Jeunesse aux millions de
visages
Vogelvrij 1588-1606. Herinneringen aan John
Gerard
Vooght, Mgr. J. De — De grote zorg
Vos, 0.S.B., Dom C. — De riten van de
mis
Vries, Jan de — Keltische Religion
Vroman, L. — Proza. Twee gedichten
Wagner, G. — Die Forschung zwischen
und Gewissen
Wast, H. — Don Bosco en zijn tijd
Weideli, W. — Bertolt Brecht
West, Morris L. — De vrucht van de stilte
Weyel, Dr. J. A. — Medische Psychologie
Wildmann, G. — Personalismus, Solidarismus und Gesellschaft
Williams, R. — Britain in the Sixties:
Communications
Windey, S.J., J. — Romeins Missaal voor
allen
Winkler Prins, De nieuwe. Deel II
Wittgenstein, Graf — Vom Alt-werden und
vom Altwerden-KOnnen
Wong Lun Hing, Dr. F. — Prostitutie
Wiinsche, K. — Uber den Gartenzaun
Zarncke, Lilly — Das Alter als Aufgabe
Zauber der Kindheit
Zuckmayer, Carl — Die Uhr schlagt eins

1088
1072
1082
882
1086
790
971
874
979
787
1085
1062
784
684
788
1082
977
1073
789
887
1087
1067
887
689
790
1071
692
880
878

H. Maagdcollege
Kerkstraat 60 — Dendermonde
—
—
—
—
—
—

Latijns-Grie.kse humaniora
Latijns-wiskundige afdeling
Latijns-wetenschappelijke afdeling
Nieuwe humaniora — Vrije handelsschool
Vrije tuinbouwschool
Voorbereidende afdeling — Lagere afdeling

Internaat — Externaat

Sint Lievenscollege
Kasteelpleinstraat 31 — Antwerpen
4 afdelingen
— Latijns-Grieks
— Latijns-wetenschappelijke
— Wetenschappelijke A
— Wetenschappelijke Economische / Lager onderwijs

Sint-Pietersinstituut
Koning Albertlaan 24 — Gent — Tel.: 09/22.14.52
— Kleuterschool
— Volledige voorbereidende afdeling
(Smidsestraat 80 — Tennisbaanstraat 70)
— Humaniora: Oude: Latijn-Grieks
Moderne: Alg. Middelbaar
Ekonomische afdeling
Internaat — Externaat — Half-Internaat :Gehomologeerde diploma's

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 — Antwerpen

bijzondere school voor technische ingenieurs
in Scheikunde en Elektronica
Wetenschappelijke afdeling voorbereidend op Al.

